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Bu kitab Şəki musiqi folklorunun tədqiqinə həsr olunub. XXI 
əsrin başlanğıcında ümumazərbaycan mədəniyyətinin bir hissəsi kimi 
formalaşan Şəki folklorunun tədqiqi bu gün çox aktual əhəmiyyət 
kəsb edir. Özünəməxsus regional xüsusiyyətlərə malik olan bu 
bölgənin folklorunun bəzi cəhətlərinin üzə çıxarılması, ümum- 
azərbaycan folkloru fonunda Şəki musiqi mədəniyyətinin yeri və 
rolunun, əhəmiyyətinin müəyyən edilməsi mövzunun aktuallığını 
şərtləndirən əsas amillərdəndir. 

Müntəzəm və ardıcıl surətdə bir neçə il Şəkiyə ekspedisiyaların 
nəticəsində topladığımız yeni materialların elmi təhlili Şəki musiqi 
folklorunun spesifik xüsusiyyətlərə malik olduğunu bir daha təsdiq 
etdi. 

Şəki musiqi folkloru ədəbiyyatşünas-folklorşünaslar tərəfindən 
araşdırılıb, tədqiq edilsə də, musiqişünas-folklorşünasların hərtərəfli: 
tədqiqi baxımından bir qədər nəzər-diqqətdən kənarda qalmışdır. 

XX əsrin 90-cı illərindən başlayaraq ictimai-siyasi mühit, yeni 
quruculuq dövrü ilə bağlı folklorun müxtəlif sahələrinə maraq 
yüksəlmiş, bu istiqamətdə yeni axtarışlara başlanmışdır. Bu yüksəliş 
dalğasında azərbaycan folklorunun bölgələr üzrə musiqişünaslıq və 
etnoqrafiya baxımından öyrənilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 
Buna görə də ayrı-ayrı bölgələrin folklor mühiti, onun јапг və 
sənətkarlıq xüsusiyyətlərinin elmi cəhətdən əsaslandırılaraq tədqiqi 
xüsusi aktuallığa malikdir. 

Şəki musiqi folklorunun tarixi kökləri, onun formalaşması, sosial- 
iqtisadi şəraitlə əlaqələndirilməsi, özünəməxsus bədii-etnoqrafik, 
regional xüsusiyyətlərinin araşdırılması bizim məqsədimizin əsas 
qayəsini təşkil edir. 

Məlum olduğu kimi keçən əsrin 30-cu illərindən Azərbaycan 
musiqi folklorunun bölgələr üzrə toplanması işinə başlanılmışdır. 
1932-40-cı illərdə bir çox bölgələrə folklor ekspedisiyaları təşkil 
olunmuş, bu səfərlər folklorşünaslıqda müəyyən bəb:əsini vermişdir. 
1937-ci ildə Şəki rayonuna elmi ekspedisiyanın təşkilində bəstəkar 
Qara Qarayev də iştirak etmişdir. 1938-1939-cu illərdə isə Moskva 
Dövlət Konservatoriyasının nəzdində fəaliyyət göstərən SSRİ 
xalqlarının musiqisini öyrənən kabinetin elmi İşçiləri Nuxaya (indiki 
Şəkiyə) ezam “edilmişlər. Bu haqda kitabın 1 fəslinin ikinci 
paraqrafında (с̧ән folklorunun öyrənilməsinə dairə) atraflı 
açıqlamalar verilir. 

1956-cı ildə bəstəkar Soltan Hacıbəyovun Qax, Zaqatala, Şəki 
bölgələrinə səfəri nəticəsində bir çox materiallar əldə edilmiş və hətta 
Soltan Hacıbəyovun topladığı nümunələr fortepiano işləmələri 
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şəklində (xAzərbaycan xalq melodiyalarış Bakı, 1957) nəşr 

olunmuşdur. za s 
Bakı Musi Akademiyasının Xalq Musiqisi Kabinetində 

saxlanılan Şəki musiqi folkloru nümunələri də Şəkinin zəngin musiqi 
öməklərini öyrənib: tədqiq etmək üçün çox mühüm bir тәпә 
əhəmiyyəti daşıyır. Onu da qeyd etməliyik ki, Şəki musiqi folklorunun 
poetik nümunələrinin toplanması sahəsində ədəbiyyatşünas-filoloqlar 
da böyük işlər görmüşlər. Hətta bölgənin özündə Şəki Zona Elmi 
Bazası da yaradılmışdır, 1990-cı ildən bu baza: laboratoriyaya 
çevrilmişdir. 

Təbildir ki, çox dərin bir elm sahəsi olan folklorşünaslıq təkcə bu 
qaynaqlarla kifayətlənə bilməz. Bu qaynaqlar müxtəlif yönümlü 
araşdırmaların ətraflı tədqiqini nəzərdə tutur. Elə bu məqsədlə biz də 
2003-2006-cı illərdə bir neçə dəfə bölgəyə səfərlər etmişik. Burada el 
sənətkarları ilə görüşüb, dəyərli folklor nümunələri toplamağa nail 
olmuşuq. 

Bu kitabda (Şəkinin musiqi folkloru? tarixi inkişaf baxımından 
işıqlandırılır və xüsusi tədqiqat obyektinə çevrilir. 

Şəki musiqi irsinin tədqiqində əsas məqsəd əldə edilən 
ümumiləşmə və nəticələrdən bəhrələnərək, Şəki musiqi folklorunu 
tarixi-ictimai inkişafa uyğun ardıcıl. izləmək, nəzəri problemləri 
araşdırmaq, sırf Şəki musiqi folkloruna xas" olan xüsusiyyətlərin 
aşkarlanmasıdır. 

Bu baxımdan aşağıdakı konkret məsələlərin həlli xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir: 

Şəki musiqi folklorunun ictimai, tarixi köklərinin səciyyəvi 
xüsusiyyətlərinin araşdırılması. 

- Şəki musiqi folklorunun toplanması, öyrənilməsi və nəşri 
məsələlərinin izah edilməsi. 

- Musiqi folklorunun ümumi inkişaf mənzərəsi fonunda Şəki 
musiqi folklorunun јапг təsnifatının verilməsi. 

– Müasir Şəki musiqi folklorunun bir sıra nümunələrinin tədqiqi.. 
Şəki instrumental ifaçılıq sənətinin bir sıra spesifik 

xüsusiyyətlərinin aşkarlanması. 
= - Konkret musiqi materialı əsasında Şəki musiqi folklorunun lad 

xüsusiyyətlərinin təhlili. 
Kitabda ilk dəfə olaraq Şəkinin musiqi folkloru müstəqil tədqiqat 

obyekti kimi işıqlandırılır.Bunun üçün də Şəki: musiqi folklorunun 
ətraflı јапг təsnifatı aparılmış, јаппап hərtərəfli izah edən cədvəl tərtib. 
edilmişdir. Bu bölgənin əhalisinin məşğuliyyəti, qədim adət-ənənələri, 
mifololi inamları, etnoqrafiyası Гә bağlı folklorun spesifik 
xüsusiyyətləri aşkara çıxarılmışdır. Eləcə də virtuoz zurmaçılıq sənəti, 
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zorxana musiqisi, meydan tamaşalarına aid və qəhrəmani 
instrumental el havaları və digər musiqi nümunələri təhlil olunmuşdur. 

İşin ən mühüm elmi yeniliyi ilk dəfə müasir Şəki musiqi 
folkloruna aid olan xüsusən şəhər xalq lirik mahnılarının (ŞXLM) və 
müasir lirik-vətənpərvərlik mahnılarının toplanıb tədqiq edilməsidir. 
Eyni zamanda instrumental musiqi - xüsusən zuma və 

sümsüdə ifa olunan el havaları tədqiq edilir. Kitabın sonunda 
eŞərhlərədə bu alətlərdə çalan ifaçılar haqqında ətraflı məlumatlar 
verir. 

Kitabda Şəki musiqi folklorunun mühüm hissəsi olan toy 
mərasimi ilə bağlı rəqslər, yallılar və sırf mərasim musiqisinə də 
geniş yer ayrılıb. 

Kitabda şərtləndirən əsas xüsusiyyətlərdən biri də region üzrə 
toplanmış folklor materialının lad əsasının təhlilidir. 

Kitabda Şəki musiqi folklorunun təhlili ilə yanaşı, həm də 
Şəkinin tarixi də böyük bir xronolofi çərçivədə işıqlandırılır. Odur ki, 
tədqiq zamanı həm tarixi yönümlü ədəbiyyata, həm də 
folklorşünaslığın nəzəri elmi müddəalarına əsaslanmışıq. 

Kitabın birinci fəslində Şəkinin tarixinə dair müxtəlif elmi 
araşdırmaların müddəaları ümumiləşdirilir 

Yurdumuzun ən zəngin tarixə malik bir bölgəsi, elm, maarif 
sənət məbədgahı olan Şəkinin tarixini araşdırarkən Azərbaycan tari 
üzrə müxtəlif qaynaqlara müraciət etmişik. Bu qaynaqlar içində 
qədim dövr ərəb coğrafiyaşünas səyyahları M.Kalankatıklunun, 
K.V.Treverin alban tarixinə dair məlumatları ilə yanaşı, Kərim ağa 
Fatehin və Hacı Seyid Əbdülhəmidin Şəki xanlığının tarixinə dair 
əsərləri bizə yardımçı olmuşdur. Bu qaynaqlarla yanaşı müasir dövr 
tarixçilərindən Z.Bünyadov, M.İsmayılov və başqalarının əsərlərinə də 

istinad etmişik. 
Şəkidə sənətkarlıq və ədəbiyyatın inkişaf tarixini işıqlandırarkən 

müxtəlif səpkili araşdırmalardakı elmi-nəzəri ümumiləşdirmələrə 
əsaslanmışıq. Bu mənbələr tədqiqat işinin sonunda ədəbiyyat 
siyahısında göstərilir. 

Јапг təsnifatı bölgüsündə rus (folklorşünaslarından V.Propp, 
İ.Zemsovski və başqa tədqiqatçıların müddəaları bizə yardımçı 

olmuşdur. Azərbaycan filoloq folklorşünasları M.Seyidov, A.Nəbiyevin 
tədqiqatları, musiqişünas folklorşünaslardan M.S.İsmayılov, 

RZöhrabov, A.Ziyadlı, F.Xalıqzadənin elmi tədqiqat və məqalələrində 
irəli sürülən mülahizələrə istinad etmişik. 

Şəkinin instrumental musiqisini araşdırarkən Ə.Bədəlbəyli, 
S.Abdullayeva, F.Əzimli, A.Nəcəfzadə, M.Kərimovun xalq çalğı 
alətləri sahəsindəki araşdırmalarına da əsaslanmışıq. 
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Şəki musiqi folkloruna dair çox qiymətli bir mənbə olan 
Azərbaycan folkloru antologiyasıpnın VI cildi bizim tədqiqat işində 
dəyərli mənbə olmuşdur. 

Tədqiqat işinin analitik hissəsində - lad təhlilində Ü.Hacıbəyli, 
M.İsmayılov, R.Zöhrabovun nəzəri müddəalarına istinad etmişik. 

Təhlil obyekti kimi Şəkinin musiqi folklorunun әп mühüm 
xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən nümunələr seçilmişdir. Bu 
nümunələr üç mənbəyə əsaslanır: Ü. Hacıbəyli adına Bakı Musiqi 
Akademiyasının Xalq Musiqisi Kabinetinin təşkil etdiyi folkor 
ekspedisiyasında əldə edilən materiallar, S.Hacıbəyovun Qax, 
Zaqatala, Şəki bölgələrinə 1956-cı ildə səfəri nəticəsində tərtib edilən 
Azərbaycan xalq melodiyaları? (Bakı, 1957) məcmuəsi və nəhayət, 
bizim 2003, 2004, 2005 və 2006-cı illərdə Şəkidə topladığımız xalq 
musiqisi nümunələri. 

Şəkinin musiqi folklorunun nota salınan çoxsaylı nümunələri 
azərbaycan xalq yaradıcılığı fənnində vəsait kimi tətbiq oluna bilər. 
Eyni zamanda burada aparlan lad təhlili Azərbaycan xalq musiqisinin 
əsasları fənnində yardımçı rolunu oynaya bilər. 

Ümumiyyətlə, kitabdakı bir çox yeni folklor nümunələri, elmi 
müddəa və mülahizələr bu sahədə aparılan elmi-tədqiqat işləri üçün 
yaxşı mənbə ola bilər. 

Tədqiqatın müəyyən müddəa və mülahizələri bizim müxtəlif 
dövri mətbuatda, elmi nəşrlərdə dərc olunan məqalələrimizdə 
cəmləşdirilmişdir. Bunlar “Şəkinin tarixinə və mədəniyyətinə bir 
nəzər? (cMusiqi dünyası” јитпан, 2004), cŞəkinin musiqi folkloruə 
(“Qobustan јигпан, 2005), eŞəki xanəndəlik sənəti, (eMusiqi 
dünyasıə јигпаһ, 2006), eŞəkidə rəqs sənətip (AMEA-nın Memarlıq 
yə İncəsənət İnstitutu. cİncəsənət və mədəniyyət problemləriy, iurnalı 
2007, səh.80-88), cŞəkinin musiqi ianrları” (eMusiqi dünyası јигпан, 
2008) və Türkiyədə nəşr olunan eŞəki və musiqi dünyamız 
məqalələridir. 

Beləliklə “Şəkinin musiqi folkloru” kitabında qədim tarix, zəngin 
mədəniyyəti olan bu diyarın musiqi folklorunun dərin köklərindən və 
bu günə qədərki inkişaf mərhələlərindən bəhs olunur. 
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FƏSİL. ŞƏKİNİN TARİXİ VƏ MUSİQİ FOLKLORU 
1.1. Şəkinin tarixinə bir nəzər 

Azərbaycan Şərqin zəngin tarixə malik ən qədim ölkələrindən 
biridir. Onun bu günkü mədəniyyəti öz kökləri ilə uzaq qərinələrə 
bağlanır. Ucsuz-bucaqsız geniş əraziyə malik olan Azərbaycanın 
müxtəlif guşələrinin hər birində özünəməxsus ənənəvi sənət sahələri, 
hər regiona xas olan folklor nümunələri yaranmışdır. 

Azərbaycanın folklor xəritəsi də coğrafi və iqtisadi xəritəsi kimi 
zəngindir. eBöyük coğrafi məkanda yerləşən Azərbaycanın hər 
zonasında şərait: fərqlidir, buna görə də: onun hər zonası xalq 
yaradıcılığının maraqlı spesifikası ilə seçilir? (84, 5.71). 

Bu baxımdan Şəki zonasının folkloru xüsusi maraq təşkil edir. 
Zirvələri uca göylərə dikələn qocaman Qafqazın cənub yamacında, 
ormanlı dağların səfalı qoynunda yerləşən möhtəşəm Şərq şəhəri 
Şəki Azərbaycanın qədim sənət mərkəzlərindən biridir. Coğrafi 
mövqeyinə görə çox əlverişli nöqtədə yerləşən, sənətkarlıq. və 
ticarətin gur inkişaf etdiyi Şəkidə əlverişli karvan yolları keçirdi. 
Gediş-gəlişin, izdihamın çox olduğu, dünya. səyyahlarının ziyarət 
etdiyi bu şəhərdə yaşayan əhalinin dünyagörüşü, mənəvi inkişafı 
yüksək nöqtəyə çatmışdı. Elə buna görə də Şəki tarixin bütün 
dövrlərində elm, maarif, sənət məbədgahı olmuşdur. Azərbaycan 
ədəbiyyatı və incəsənəti tarixində özünəməxsus layiqli yer tutan ən 
görkəmli sənətkarların bir çoxu soykökü ilə Şəki torpağına bağlıdır 

Milli dramaturgiyamızın banisi, maarifçi-demokrat Mirzə Fətəli 
Axundov, görkəmli pedaqoq və yazıçı Rəşidbəy Əfəndiyev, 
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının inkişafında böyük xidmətləri olan 
Salman Mümtaz, Azərbaycan xalq yazıçısı, dramaturq Sabit Rəhman, 
xalq şairi, cİstiqlabə ordenli Bəxtiyar Vahabzadə, heykəltaraş Fuad 

Əbdürrəhmanov, məşhur aktyorlar – xalq artistləri - İsmayıl Osmanlı, 
Lütfəli Abdullayev, xalq artisti, Кпогејезог Rasim Ocaqov, 
unudulmaz bəstəkarlarımız, xalq artistləri Cövdət Hacıyev və Emin 
Sabitoğlu, Şərqdə qadınlar arasında ilk opera yazan bəstəkar, 
Respublikanın xalq artisti, Şöhrət? ordenli Şəfiqə Axundova, xalq 

artisti, “Şöhrət? ordenli, bəstəkar Firəngiz. Əlizadə, əməkdar 
incəsənət xadimi, bəstəkar Cavanşir Quliyev, görkəmli muğam ustası 

Ələsgər Abdullayev, xalq. musiqisinin nəzəriyyəsi sahəsində 
Ü.Hacıbəylinin davamçısı, professor Məmmədsaleh İsmayılov, Opera 

və Balet Teatrının solisti, xalq artisti Əliövsət Sadıqov, professorlar 

Məmmədsadıq. Əfəndiyev, Məmməd Arif və Araz Dadaşzadələr, 

Azərbaycan tarixinin tədqiqatçısı, professor Şirməmməd Hüseynov, 

sənətşünaslıq eləmlər doktoru İmruz Əfəndiyeva, Fərəh Əliyeva və 
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başqa bu kimi incəsənət-elm xadimləri Şəkinin yetirmələridirlər. 
Sözsüz ki, bu gün onların davamçıları da yetişməkdədir. 

Six meşəli dağları, laləli dərələri, dadlı-duzlu lətifələri, məzəli 
deyimləri, maraqlı milli ənənələriylə dolu zəngin tarixə malik füsünkar 
Şəki həm də özünəməxsus dialekti və şirin ləhcəsi ilə fərqlənir. 
Xüsusi zarafat etmək istedadına malik şəxslərin yaratdığı lətifələr isə 
bütün Azərbaycanı dolaşır. Tənqidçi-ədəbiyyatşünas Yaşar Qarayev 
Şəki ləhcəsini obrazlı şəkildə eNəfəsdə zümzümə. tələffüzdə rəqsə: 
Kimi səciyyələndirir. Doğrudan da bu spesifik ləhcəni heç bir digər 
ləhcə ilə səhv salmaq olmaz 14, s.20). 

Təbiət öz gözəlliklərini Azərbaycanın bu qədim guşəsindən 
əsirgəməmişdir. 

Şair Bəxtiyar Vahabzadə öz doğma diyarının gözəlliklərini belə ifadə edir: 
Elə bil yenicə sığal vurmusan, 
Sanki gül bağısan, çiçəksən Şəki 

Qeyri-adi, Əsrarəngiz təbiəti olan Şəki bütün səyyahları heyran etmişdir. Fransız yazıçısı Aleksandr Düma Şəkidə olarkən, buradakı dağlara, bulaqlara, şəhərdə küçənin ortası ilə axan çınqıllı çaya, onun şairanə” mənzərəsinə vurğun qaldığın: gizlətməmişdi. О, edafqaz səfərində yazır: Bərqərar olduğu Qafqaz sıra dağlarının dilbər bir guşəsinə qisilan Nuxa, onu yaşıllığa qərq edən, qoynunda gizlədən sğaoların arasından gülə görünürə (24, 40) 
“Nuxanı tərk edərkən belə A.Düma bu mənzərələrə aşi: olduğunu vəcdə gələrək bu sözlərlə ifadə etmişdi: 4812 Nuxadan uzaqlaşdıqca onun görünüşü daha da gözəlləşir və bütün füsünkarlığı 

Alma darın canlanırdıp. Qeyd etməliyik ki, indiki Şəki 
qaza səfəri dövründə Nuxa adlanırdı. Ü i-ci İldə yenidən bərpa olunmuşdur 24, 54). ә 

us yazıçısı Lev Tolstoy Hacı Muradə: əsərində ki mənzərələrini, onun gözəl bitkilər aləmini, ii Бә 

4 uşkinin dostu rus süvari јепеган M.M.R: ih eyükşak dərəcəli Baxçasaray adlandırmışdı. “a 
azıçısı lazim Hikmət isə Şəkinin mədəniyyət abidələri: heyran qalaraq demişdir. cƏgər Azərbaycanın "başqa. killeri qatardan Şəki” еХап загауәти dünyaya: göstərmək. bəs 

Ucsuz-bucaqsız Azərbaycanın i : 5 çox sakit, rahat və yaşıllı du ğa дәг фан ри rd дилә таб Sudan Hindistanda Srinaqar ilə milqaylsı: oluna Ə: 

о : = 2000 

Şəkinin dəniz. səviyyəsindən 650-700 metr aşağıda yerləşən 
hissəsi subtropik, yuxarı hissəsi isə mülayim qurşağa düşür. Çox 
məhsuldar torpaqlara malik olan Şəkidə nadir bitkilər, ağaclar bitir. 
Təbii mənzərəsi və yaşıllığı ilə fərqlənən Şəkini indi cİpək Şəkisi - 
çiçək Şəkisip adlandırırlar. Gözəl təbil landşaft şəhərə xüsusi 
memarlıq görünüşü vermək üçün geniş imkanlar yaradır. 

Şəki Azərbaycanın ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. 
Onun tarixi, ərazisinin sakinləri minilliklər ərzində yaradılmış zəngin 
mədəni irs qoyub getmişlər. 

Hər hansı bir regionun folkloru onun tarixi inkişafı və coğrafı 
şəraiti ilə sıx bağlı surətdə inkişaf “etmişdir. Regionun musiqi- 
etnoqrafik mənzərəsini yaratmaq tarixi amillərlə şərtləndirilən məişəti 
aydınlaşdırmadan mümkün deyildir. Filologiya elmləri doktoru, 
professor, Azərbaycan Respublikasının əməkdar elm xadimi Mirəli 
Seyidov Azərbaycan xalqının soykökünü düşünərkən? əsərində 
yazır: Sənət öməklərinin soyköklə bağlı araşdırılması Azərbaycan 
xalqının keçmişini doğru-düzgün işıqlandırır, belə demək olarsa, 
köklərin bir qismi, qaynaqlar bir yandan onun yaşayış tərzinin qatını, 
bir yandan da onun mənəvi, mədəni dünyasını aydınlaşdırırə (61, 
s.12-131. 

Ы baxımdan Şəkinin musiqi folklorunu hərtərəfli tədqiq 
etməkdən ötrü bu məkanın yaranma tarixindən bu günümüzə qədərki 
dövrünə dair yazılı qaynaqlar, elmi mənbələr araşdırılmalıdır. Bura 
dakı faktları cəmləşdirməklə, pərakəndə, səpələnmiş məlumatları bir 
yerə toplamaqla Şəki tarixinin müəyyən mərhələləri açıqlana bilər. 

Hər bir coğrafi məkanın yaranması, onun inkişafı haqqında 
təsəvvür yaratmazdan ilk öncə, toponimin mənası açıqlanmalıdır. 
Müxtəlif elmi mənbələrdə, izahlı coğrafi lüğətlərdə əksər müəlliflər 
Şəki toponimini b.e.əvvəl Vİ əsrdə məskunlaşan cSakip və ya сак), 
türk tayfalarının adı ilə bağlayırlar 168, s.20: 54, s.15). 

Onu da qeyd etməliyik ki, eyni mənşəli yer adlarına digər 
ərazilərdə də rast gəlmək olar: Ağdaş rayonundakı Ərəbşəki, İraqda 
Qars vilayətinin Ərdahan mahalındakı Şaki kəndi buna misal ola bilər. 

Ümumiyyətlə, eŞəkip sözünün dil mənsubiyyəti və mənası 

məlum deyildir. Elə coğrafi adlar var ki, xüsusi tədqiqat işi aparmadan 
onların mənasını müəyyən etmək olmur. Məsələn: Bakı, Şamaxı, 
Bərdə, Şəki toponimləri bu qəbildəndir. Belə adlara coğrafi: 
yaşünaslıqda clal coğrafi adlarə deyllr (68, s.1001, Buna görə də Şəki 
toponiminin mənasını açıqlamaqdan ötrü ətraflı elmi dəfillərə, faktlara 
ор hib 
qu Mahmud İsmayılov yazır: eMüasir Şəkinin (şəhərin) 
əsası Ы.в.ә. УП əsrdə təxminən 2700 1 bundan əvvəl. saklar 
tərəfindən qoyulmuşdur? 146, s.41. Bu yer vaxtilə Sakasena adlanırdı 
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Niyazi Rzayev Şəki və Nuxanın mənşəyi haqqındaş 
məqaləsində belə bir açıqlama verir: Tarixi mənbələrdən məlum 
olduğuna görə, Şəki sözü eramızdan əvvəl VIII əsrdə Azərbaycanın 
şimal-qərb” rayonlarına soxulan skiflərin adlandırdığı кеВаҝә - 
“Şakip, yaxud cŞakeydən əmələ gəlmişdirə 158, 6.86). Antik 
müəlliflər bu şəhəri Sakaşen adı ilə təqdim edirlər. Bu söz müxtəlif 
dilli mənbələrin tarixi leksikonunda səs dəyişməsinə uğrayaraq, bizə 
“Şəki? formasında gəlib çatmışdır. Antik dövrün böyük tarixçilərindən ЫП olan Heredotun fikrincə Şimali Qafqazda yaşayan skiflər-saklar e.ə, У/ əsrdə Zaqafqaziyaya və kiçik Asiyaya hücum edərək, həmin ərazidə cSkif çarlığını yaratmışlar. Bu hadisədən bəhs edən Strabon isə skifləri saklar adlandıraraq belə yazır: cSaklar Zaqafqaziyada ən yaxşı torpaqları tutdular və bu yerləri öz adlarına uyğun Sakasena adlandırdıları Tədqiqatçının fikrincə skif çarlığının əsas ərazisi Şimali Azərbaycan olmuşdur. 

KVV.Trever | minilliyin sonunda” alban ittifaqını yaratmış qəbilələrdən bəhs edərkən sak qəbilələri nəsillərinin və Sakasenanın da adını çəkir və qeyd edir ki, saklar Şəki ərazisində məskunlaşdılar. O, eyni zamanda həmin rayonun coğrafi koordinatlarını da verir ki, Ы da indiki Şəki rayonunun yerləşdiyi əraziyə uyğun gəlir 197, 535), 
Sak tayfaları ilə bağlı Q.Qeybullayev cAzərbaycanlıların etnik tarixinə dair? tədqiqat işində bir qədər başqa səpkidə açıqlamalar verir. Onları Orta Asiya və Qazaxıstan köklü türkmən mənşəli tayfalar адапдиг və Şimali Azərbaycan ərazisində məskunlaşdıqlarını qeyd edir. Onlar Sakasin adlı yerdə yaşayırdılar. Sonra tədqiqatçı Sakasin adlı bir neçə yaşayış məskəninin olması fərziyyəsini irəli: sürür, (Türkiyənin şərqində, Xəzərin cənub-qərbi, indiki Gəncəbasar bölgəsində) (45, s.521. 
Nəhayət, tədqiqatçı belə bir fikirə də istinad edərək göstərir ki: кАзиг mənbələrində е.ә.У əsrdə Manna ərazisində Saka adlı bir gyalət qeyd olunurə, Lakin bu ərazini Gəncə ilə bağlayır. Bizim fikrimizcə, tədqiqatçının mülahizələrindən belə bir nəticəyə. gəlmək olar ki, saklar ümumiyyətlə, qədim azərbaycanlıların etnogenezində mühüm rolu olan tayfa kimi müxtəlif qollara malik idilər və hər yana Şəpələnmişdilər, Buna görə də saklarla bağlı bir neçə yaşayış yerinin адап mövcuddur. Əlbəttə ki, biz tarixşünas: deyilik. və, bir. sıra fərziyyələrimizi sadəcə tədqiqatçı kimi irəli sürürük. Beləliklə, əksər mənbələrdə eŞəkib sözü vaxtilə burada məskən Şalmış sak (Saka etnonimi) tayfaları ilə əlaqədardır. Zaman keçdikcə əkab sözü fonetik qanunauyğunluqlar əsasında “Şaka-şake-şaki- şəklə şəklində dəyişikliklərə uğramışdır. Orta əsrlərə dair mənbələrdə Şəkinin adı Şəkə, Şaki, Şaka, Şakid, Şakke, Şekən, Şakkan, Şəkin 
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kimi müxtəlif şəkillərdə işlənilir. Alman dilində nəşr edilən elslam ensiklopediyasıənda с̧әк adı cŞeklop: şəklində yazılır. Gürcü dilində cŞakxan (Şakix), ərəbcə bir neçə cür Şakkan, Şakxe, Şakki, 
Şakkan, Şakin kimi göstərllir 156, s.871. 

Çox maraqlı bir məlumatı isə vAzərbaycan tarixin dərsliyinin müəllifləri verir: Buradakı mülahizəyə əsasən qədim yunan astronomu və coğrafiyaşünas Ptolomeyin xəritəsində lokallaşdırılan yaşayış məntəqəsi Osika - müasir Şəkidir 16, s.366-367). 
K.V.Trever, A.Krımski kimi tarixçilərin qeyd etdiyinə görə Şəki 

Albaniya çarlığının mühüm şəhərlərindən biri olmuşdur. 
Musa Kalankatuklu cAlbaniya tarixiəndə göstərir ki, 1-VII 

əsrlərdə Albaniya şimalda Qafqaz sıra dağlarından cənubda Araz 
çayına, Qərbdə İberiyadan şərqdə Xəzər dənizinədək geniş bir 
ərazini tutmuşdur. Təbil sərhədlər bu ərazini çoxsaylı bölgələrə 
ayırırdı. İnzibati-ərazi baxımından Albaniya vilayətlərə - qavarlara və 
ərazilərə-məhənglərə bölünürdü. Albaniyanın Kürün sol sahilini 
tutmuş - ərazisi - inzibati baxımdan ancaq qavarlara-vilayətlərə 
bölünürdü. Sol sahil Albaniyası 11 vilayətdən ibarət idi. Burada ərazi 
yə siyasi baxımdan əhəmiyyətli Qəbələ, Şəki, Kanbisena və Eceri idi 
Şəki Albaniyanın şimal-qərbində, Qafqaz sıra dağlarının ətəyində, 
Qəbələ vilayətinin şimal-qərbində yerləşirdi (7, s.15). 

Tədqiqatçıların qeyd etdiyinə görə antik dövrdə Ay-Selena 
ilahəsinin məbədi Şəki vilayətində yerləşirdi. Onu da qeyd edək ki, 
türkdilli xalqlarda inamına görə Ay ilahəsi Günəşin insanlaşmışı 
59, s.21). 
1 ә әбәҺ məlumdur ki, 1772-ci ildə Kiş çayının daşması 
nəticəsində qədim Şəki şəhəri tamamilə məhv olmuşdur, şəhər 
əhalisinin bir qismi indiki şəhərin yerləşdiyi ərazidə məskən salmışdır. 
“Kavkazə qəzeti yazırdı: “О vaxtdan nuxalılar dərənin şərqində olan 
dağ ətəklərinə köçdülər və indiki Nuxanı saldılar. (Kavkazə qəzeti, 
1846-cı il, 15 iyun). 

Şəki və Nuxa ayrı-ayrı coğrafi koordinatlarda yerləşən yaşayış 
məskənləri olmuşdur. Bu haqda müxtəlif tarixi faktlar Kərim ağa 
Fatehin сәки xanlarının müxtəsər tarixin və Наси Seyid 
Əbdülhəmidin €Şəki xanları və onların nəsillərin əsərlərində açıqlanır, 

Şəki və Nuxa lap qədim vaxtlardan müxtəlif yerlərdə 
yerləşmişdir. Şəki vilayətinə daxil olan Nuxa öz ilk yerini 
dəyişməmişdir. Şəki şəhərinin isə Kiş çayının Əyriçaya töküldüyü 
yerdə, Alazan-Həftəran dağarası düzənliyində, indiki Qaradağlı kəndi 
rayonundakı düzənlikdə Nuxanın cənub-qərbində yerləşə bilməsini 

б (тәк olar (58, 5.88). 
unla əəən məlumdur ki, Nuxa Azərbaycanın ən qədim 
yaşayış məntəqələrindən olmuşdur. 1772-ci ildə Kiş çayının daşması 
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nəticəsində güclü sel Şəkini dağıtdıqdan sonra Şəkinin əhalisi indiki 
əraziyə - Nuxaya köçürülür. Sel Şəkini dağıdana qədər isə əhali Kiş 
çayı vadisində yaşayırdı. 

ХУИ| əsrin И yarısından 1968-ci ilə qədər Şəki Nuxa adlanırdı. 
1968-ci ildə isə yenidən Şəkiyə öz adi qaytarıldı. 

1840-cı il inzibati islahalı ilə bütün əyalətə Nuxa qəzası, qəzanın 
mərkəzinə isə Nuxa adı verilir. Lakin bu o demək deyildir ki, Nuxa 
adının mənşəyi yalnız XIX əsrlə bağlıdır, Nuxa hələ X əsrdə məlum idi 
160, .5). 

Çox maraqlıdır ki, bəzi tədqiqatçılar Nuxa şəhərini Ptolomeyin (II 
əsr) eCoğrafi təlimnaməə əsərində adı çəkilən alban şəhəri Niqa ilə 
eyniləşdirirlər. Lakin bu, bir qədər mübahisəli məsələdir. Hətta 
azərbaycan tarixçisi Abbasqulu Ağa Bakıxanov: cGülüstani-İrəmə. 
əsərində Nuxa şəhərini Naxiya və ya Nağiya adlı qədim Şirvan şəhəri 
İlə əlaqələndirir 117, s.221. 

Rus şərqşünası A.Q.Krımski də Niqanın sonrakı Nuxa: olması mülahizəsini rəli sürür. Lakin Niqa antik dövrdə məlum idi. B.Dornun fikrincə Niqa İberiya və Alazan arasında olan sahədə yerləşir. 
Tarixi məxəzlərdə isə deyilir ki, yunanlar b.e.ə. IV əsrdə Cənubi Qafqazın şərq, torpaqlarını Albaniya, qərbini isə İberiya adlandırmışlar. Yusif Səfərovun cQədim Azərbaycan - nə bilirik? kitabında məlumat verilir (62, s.301. 
Nuxa toponiminin şərhi haqqında maraqlı bir fərziyyə də var. (Azərbaycan folkloru antologiyasrənın У cildində şəkili pedaqoq Hüseyn Əfəndyievin еМихи və yainki Şəki şəhərinin tarixib əlyazmasına istinadən belə bir rəvayət verilir: “Oxud və Nuxud adlı iki qardaş olub. Oxud Kiş çayının bir tərəfində yaşayış yeri salıb ki, ora indi Oxud kəndidir. Nuxud isə Kiş çayının digər sahilində yaşayış məskəni salıb və vaxt keçdikcə buranın adı Михи olubdurə (4, s.157). Hacı Seyid Əbdülhəmidin 4Şəki xanları və onların nəsillərip əsərində Nuxa və Şəkinin adları ayrıca çəkilir. Kərim ağa Fatehin eŞəki xanlarının müxtəsər tarixipndə isə Nuxa toponimi Noxu şəklində və Şəki adı ilə yanaşı çəkilir: “Нӧвеуп xan ki, Hacı Çələbinin böyük oğlu Həsən ağanın oğludur, o vaxt cahil oğlan imiş. Şəki bəylərinin bir parası onu götürüb Şirvan vilayətinə qaçırıblar 
Јәһәттәф xan Noxuya gəlib, Hacı Çələbinin pulunun: və xəzinəsinin yerini duyubdur. Yerdən çıxarıb. enin zülmlər. edib, gx gün Noxuda qalıb, Ох gündən sonra Şəki əhli dönüb Hüseyn | ип gətirib, Məhəmməd xanı Şəki бә Şəkiyə xan din Мәһәттән Şəkidən qovub, Hüseyn xanı 

.Seyid Əbdülhəmid с̧әк) xanlıqları və onların nəsillərib əsərində yazır: eNoxunun və Şəkinin camaatı ittifaq edib İran qarətgərlərinin 
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şərrlərindən əmin olmaqdan ötrü Əlicanı Noxuda hakimi-zübdə edib, xan təyin edibdirlər ki, Şəki vilayətini mühafizə edib, umuratlarını dolandırsın? (63, s.25). 
Mənbələr göstərir ki, Şəki və Nuxa hələ qədim dövrdən ayrı yaşayış məskənləri olmuşdur. Bunlar fərqli coğrafi toponimlərdir. Şəkinin təşəkkülü və inkişaf tarixini ətraflı izləməkdən ötrü mütləq burada arxeoloqların apardığı tədqiqat işlərini araşdırmalıyıq. Bu arxeololi qazıntılar müasir Şəki rayonunda antik dövr məskənlərinin mövcud olduğunu güman “etməyə əsas verir. Şəki yaxınlığındakı Böyük Dəhnə kəndinin həndəvərində I-II əsrlərə aid yünan kitabəsi aşkar edilmişdir. Şəkinin Kiş kəndində aşkar edilən torpaq qəbirlər 

antik dövrə: aiddir. Qazıntılar. zamanı aşkar olunmuş keramika 
nümunələri e.ə, | minilliyin 11 yarısına aid edilir. Şəkidə tapılan küp 
qəbirləri (Şəkinin şimali-Gileyli məhəlləsində) Sasanilər dövrünə 
aiddir. Bu küp qəbirlərində skelet və sümüklər arasında bıçaq, eləcə 
də başqa bir skeletin yanında bürünc bəzəklər və dəmir. silah 
tapılmışdır. Bu qazıntılar b.e.ə. 2000 ilə - Vavilon dövrünə aiddir (78, 
s.30) 

Şəkidə yerləşən (Xalq tətbiqi sənəti” muzeyində (muzey 1985- 
ci ildə açılmışdır) arxeoloyi qazıntılar zamanı tapılan dulusçuluq mə- 
mulatları, məişət qabları, qəbirlərdən tapılmış silah nümunələri, qa- 
dinlar üçün bəzək əşyaları saxlanılır. Bu eksponatlar mis, bürünc, 
daş, sümükdən hazırlanaraq antik dövrü əhatə edir. Bu bir daha sü- 
but edir ki, hələ antik dövrdə Şəkidə yaşayış məskəni mövcud 
olmuşdur. 

Şəkidə mövcud olan daha bir muzey - R.B.Əfəndiyev adına 
tarix-diyarşünaslıq muzeyinin qədim dövr şöbəsində b.e.ə. İl-I 
minilliklərə aid gildən hazırlanmış qablar, qara çıraq, dəbilqə, dəmir 
zirehli paltar, xəncər və qılınc saxlanılır. Ви şöbədə Əyriçay 
dəryaçasının tikintisi zamanı su qablarına da rast gəlinir. Muzeydə 
(илс dövrü və dəmir dövrünün başlanğıc və €Yalolutəpən: 
mədəniyyətinə aid qədim bəzək əşyaları da var 137, 61 

Tunc, paleolit, neolit dövrünə aid kənd İəsərrüfatı alətləri 
qalıqları, nizə başlıqları da xüsusi maraq təşkil edir. Tarixdən 
məlumdur ki, Şəki daim yadellilərlə müharibədə çıxış etmişdir. Hələ 
Ые.ә, | əsrdə şaki tayfaları Qafqaz. albanları İlə birlikdə Roma 
işğalçılarına qarşı vuruşmuş, Roma sərkərdəsi Pompeyin qoşunlarını 
Şəki yaxınlığında məğlubiyyətə uğratmışları 140, 5.8). Arxeoloii 
qazıntılar zamanı silahların tapılması bunu bir daha sübut edir. 

Azərbaycan tarixi muzeyinin Etnoqrafiya fondunda Şəki 
rayonundan агхедој) qazıntılar zamanı tapılan bir alət saxlanılır. 
Musiqişünas S. Abdullayeva Azərbaycan xalq çalğı alətləri? 
kitabında bu aləti çox етбәттаһә adlandırır, onu E.Kempferin tevsir 
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etdiyi panduraya oxşadır. Alətin ümumi uzunluğu 870 mm-ə çatır, 3 
simi, 4 aşığı var, bu alətdə yəqin ki, çalğı zamanı xərəkdən istifadə 
etmişlərə 12, s. 751. ə R Hər hansı bir regionun tarixini öyrənməkdən ötrü arxeololi 
qazıntılar əsas mənbələrdən birincisidir. İkinci тәпбә isə 
coğrafiyaşünas-səyyahların qeydləridir. Tarixən məlum olduğuna 
görə zəngin təbil sərvətlərə malik ölkəmiz həmişə səyyahların 
diqqətini özünə cəlb etmişdir. IV-VII əsr ərəb coğrafiyaşünasları 
qədim Şəkiyə səyahət etmiş, buradakı iqlim, təbii şərait, sənətkarlıq 
haqqında maraqlı məlumatlar vermişlər. Aleksandr Dümanın “Qafqaz 
səfərip əsərində Şəkinin füsünkar mənzərəsi yazıçı təxəyyülünə 
uyğun bədii şəkildə canlandırılmış, hətta Şəkinin musiqi folkloru 
haqqında da maraqlı məlumatlar verilmişdir. 

İX əsr ərəb tarixçisi və şəcərəçi Əhməd-əl-Bəlazurinin cKitab 
fütuh əl-buldənə (cöÖlkələrin fəthi”) əsəriində ərəb istilasından bəhs 
edərkən Sakşin (Şakanin) şəhərinin adını çəkir, burada islamın qəbul 
edilməsindən bəhs edir. 

Xəsr ərəb tarixçisi əl-Kufinin əsərində Şəki adlı vilayətin olması 
qeyd edilir. 

Ərəb səyyahı Əl-İstəxri (X əsr) eKitab Məsalik əl-Məmalikə 
(eMəmləkətlərin уоНапә) kitabında Qəbələ, Şəmaxiyyə, Beyləqanla yanaşı Şəkki şəhərinin adını çəkir, bu kiçik şəhərdə münbit torpaqlar 
və bolluqdan bəhs edir (66, s.89). 

X əsr ərəb səyyahı, coğrafiyaşünas İbn Havqəl də Bərdə, Şamaxı, Qəbələ ilə yanaşı bu şəhərin adını qeyd edir. X əsr ərəb tarixçisi-coğrafiyaşünas Əl-Məsudi qədim Albaniya şəhəri olan Şəkin, (Səkin), Şəkki şəhərinin coğrafi mövqeyini qeyd edir. Onun Şirvandan şimala, Qafqaz dağları yaxınlığında Alazan çayının şərq qolu boyunca olan ərazini əhatə etdiyini göstərir. Əl- Məsudi yazır: cŞəkin ölkəsinin əhalisi xristiandır. Bunlar arasında ticarət və s. Нә məşğul olan müsəlmanlar da vardır. Onların hökmdarı Azər İbn Nəbih ibn Məhacirdirə (66, s.61), 
Şəki əhalisinin çox hissəsinin xristian, bir hissəsinin müsəlman olması haqda məlumatı digər məxəzdən 4ә almaq olar. X əsr ərəb coğrafiyaşünas-səyyahı əl-Müqəddəsinin yazdığına görə: €Şəkki düzənlikdə şəhərdir. Əhalisinin çoxu xristiandır. Came məscid müsəlmanların bazar meydanındadır.ə, 
Əl-Müqəddəs  eİqlimlərin öyrənilməsi üçün ən yaxşı bölgün (cƏhsən ət-təqasim fi mərifət əl-əqalimə) Şəkkini Afran ölkəsinin şəhəriimi qeyd edir, 

-Məsudinin yazdığına görə Şəki Tili yazdığına görə Şəki Tiflisdən Dərbəndə keçən 
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XİL əsr ərəb səyyahı İdrisi cÖlkələri gəzməkdən yorulmuşun əyləncəsiş əsərində Şəkinin adını çəkir. Qeyd etməliyik ki, İdrisi coğrafiyaşünas Ptolomeydən sonra ilk dəfə dünyanın böyük xəritəsini yaratmışdır. 
Orta əsrlərin bir çox Avropa səyyahlarının əsərlərindən də Şəki haqqında bir sıra maraqlı məlumatlar almaq olar, ə Teymurun Qafqazı işğalı dövründə Azərbaycanı, bir sıra Şərq 

ölkələrini gəzib-dolaşan XV əsrin Qərbi Avropa səyyahı İohann de Qalonifontibus Şəkiyə də səyahət etmiş, burada yayılan ipəkçiliyin İnkişafından, sənətkarlıq və əkinçilikdən bəhs etmişdir. O, xQafqaz xalqları haqqında məlumatları əsərində Şəkini colduqca bol, suyu, taxılı, heyvanları, ipəyi və düyüsü olan gözəl bir ölkəs kimi göstərir. Səyyah burada hakimiyyətin ssarasiklərinə - yəni müsəlmanların əlində olduğunu qeyd edir 180, s.251. 
Şərq ölkələrinə uzunmüddətli səyahətə çıxan XIV-XV əsrlərin 

alman səyyahı Hans Şiltberger cAvropa, Asiya və Afrikaya səyahətə: 
əsərində Şəkinin sənətkarlıq və ticarət mərkəzi olduğunu qeyd edir. 
Şiltberger Şəkidəki xam ipək istehsalından da söz açır. 

XVII əsrin türk səyyahı Evliya Çələbi Səyahət kitabında 
Dağıstan sərhədində yerləşən əla Daş qalası olan Şəki haqqında 
buradakı üzümlüklər, çəkil (tut ağacı) bağlarından, misli-bərabəri 
olmayan ipək istehsalından bəhs edir. 

Evliya Çələbinin məlumatına görə daşdan tikilmiş gözəl Şəki 
qalası təpəlikdə yerləşirdi. Qalanın Şirvan və Gəncə adlı iki darvazası 
var idi. Şəhərdə 3000 ev, 7 məscid, karvansara, hamamlar, kiçik 
bazar yerləşirdi. 

Fransız yazıçısı Aleksandr Düma (Qafqaz səfərin əsərində 
Şəkini cazibədar, adamı heyran qoyan bir şəhər adlandırmışdı. O, 
şəhəri gəzmiş, buranın həyatı, əhalisinin məişəti, məşğuliyyəti ilə 
yaxından tanış olmuşdu. A.Düma yazırdı: Başı buludlara dəyən, 
şairanə və səfalı dağlar elə gözəl mənzərələr yaradır ki, bu 
mənzərələri sözlə ifadə etməkdə çətinlik с̧әкгәт 124, S.116), 

Çox maraqlıdır. ki, A.Düma Qafqaz səfəriə əsərində Şəkinin 
musiqi folkloru haqqında da dəyərli məlumatlar verir. Məsələn, üç 
rəqqasın rəqsini belə təsvir edir: eRəqqasların ikisi əllərində toppuza 
oxşar qısa, ağır şeylər tutmuşdular. Üçüncüsü əlindəki yarımçevrəyə 
bənzər, dəmir həlqələrlə bəzənmiş qavalı titrədərək çalğıçıları 
müşayiət edirdi. Musiqiçilərin ikisi nağara, ikisi zurna çalırdı.” 

Çox güman ki, A.Dümanın təsvir etdiyi bu rəqs eZorxanaədır. 
Müəllif daha sonra yazır: cƏllərində ağırlıq daşları tutmuş iki nəfər bir 
dairənin iki tərəfində, qavalçalan ortada dayanmışdı... Zumaçıların 
məharətli çalğısı onların qüvvəsini birə-beş artırır, daha artıq 
hərəkətlər etməyə ruhlandırırdı. 
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... Rəqsdən sonra güləş başlandı... Sonra eLəzgihəngi? rəqsi 
çalındı... (24, s.126, 127, 129) / 

Ви maraqlı: fraqment. artıq ХХ əsrdə Şəkidə xoreoqrafik 
elementlərdən "istifadə olunan oyun-tamaşa-zorxananın dəqiq 
təsviridir. 

Bütün bu sadalanan faktlar göstərir ki, hələ orta əsrlərdən 
başlayaraq, XIX əsrə kimi Şəki Şərq və Avropa səyyahlarını, ekzotik, 
əsrarəngiz bir diyar kimi özünə cəlb etmişdir. 

Şəkinin tarixi inkişafı, bu qədim diyarın tarixçəsi müxtəlif elmi 
qaynaqlarda da öz əksini tapmışdır. 

Şəkinin şəhər kimi inkişafı bəzi etnoqrafların mənbələrinə görə 
bizim eradan xeyli əvvəl başlamışdır. Onun torpağının yaranma tarixi 
daha qədimdir. Şəkini əhatə edən dağlar 11 milyon il əvvəl, yəni 111 
geolofi dövrün axırlarında, İV dövrün əvvəllərində əmələ gəlmişdir. 
Coğrafi baxımdan şəhər planetimizin şimal yarımkürəsində, subtropik 
qurşağın sərhədində, möhtəşəm böyük Qafqaz dağlarının cənub 
ətəklərinin Qanıx-Əyriçay dərəsi ilə birləşdiyi yerdə, güclü selləri ilə 
bütün dünyada məşhur olan Kiş çayının sol sahəsində yerləşirdi 113, 
s.1101. 

Qafqaz Albaniyasının mühüm şəhərlərindən biri olan Şəki IX 
əsrdə xristianlığın yayılmasında dini mərkəz kimi böyük rol 
oynamışdır. 

В.е.У əsrində Sasani feodalları Albaniyanı özünə tabe etmiş, о 
cümlədən Şəki Sasani hakimiyyətinin tərkibinə qatılmışdır. Şəki 
Sasani şahlarının yaxın qohumları olan canişinlər - mərzəbanlar 
tərəfindən idarə edilmişdir. Şəki şəhəri Sasani mərzəbanlarının 
mühüm iqamətgahı idi, 

Sasani hökmdarı 1 Qubad (488-531) xəzərlərə qarşı mübarizə 
məqsədilə bir çox alban şəhərlərini möhkəmləndirdi. Onun oğlu 1 Xosrov Ənuşirəvan (531-579) xəzərlərin keçə biləcəyi dağ keçidini möhkəmləndirmək məqsədilə eŞəki darvazalarını? tikdirdi, 

Ərəb tarixçilərindən biri göstərir ki, Arran yerində olan Abvad- Şakkini Sasani padşahı | Xosrov Ənuşirəvan salmış və Arran yerində Şakkan darvazasını düzlətmişdir. 
Şəkinin 11-М1 əsrlər tarixi haqqında A.Krımski məlumat verir. O, əsasən bizanslı Favst və Movses Kalakkayllının əsərlərinə əsaslanır yə Şəkinin alban çarlığının əsas şəhərlərindən biri olmasını qeyd edir. Kiş çayı üzərindəki dağın döşündə yerləşən Qafqaz Albaniyasının mühüm xristian memarlıq abidəsi olan kilsə, Orta Zəyzid kəndindəki alban məbədi bu deyilənlərə daha bir sübutdur. Аф çəkilən kitabda Krımski yazır ki, alban patriarx katolikosluğunun nəzdində olan beş yepiskopluqdan biri Şəkidə yerləşirdi. 
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XI əsrdə yaşamış gürcü müəllifi Cuanşer Cuanşerian özünün “Vaxtanq Qorqasalın tarixib əsərində V əsrdə baş vermiş hadisələri şərh edərkən başqa şəhərlərlə bərabər Şəkinin də (Şaka) adını çəkir. МИ| əsrdə ərəblər Şəkini işğal etdilər. 656-с ildə Şəki ərəblər tərəfindən amansızcasına dağıdıldı, Şəki müstəqil knyazlıq olsa da ərəb xilafətinin hakimiyyətini qəbul etməyə məcbur oldu, Şəki əyaləti ərəblərin təşkil etdiyi əmirliklərdən biri III Əmirliyin tərkibinə daxil idi. Ərəblər cŞəkkan hökmdarına xərac vermək şərti ilə sülh bağladın 180, s.83). 
Vill əsrdə Albaniya bir dövlət kimi ləğv edildikdən sonra ərəblər 

Şəkini özlərinə strateli baza etdilər. Ərəb canişini əl-Cərrah ibn 
Abdullah əl-Həkəlim Şəkiyə daxil oldu (7, s.322) 

Ərəb Xilafəti zəifləməyə başladığı bir dövrdə IX əsrin sonlarına 
doğru Alban çarlığının bərpasına cəhd göstərilirdi. Aran-Şahlıq 
adlanan əraziyə Şəki də daxil edilir (813-cü il). Lakin bu dövlətin 
ömrü uzun olmur. Şəkidə müstəqil knyazlıq yaranır. Bu knyazlığın 
başında alban knyazları nəslindən olan Qriqor Xammamın nəticələri 
Ader Nerse (915-950) və Sevada İşxan (950-ci ildən) dururdu. 
Sevada İşxanın hakimiyyəti dövründə Şəki Azərbaycanın şimalında 

YA yeni yaranmış Şirvanşahlar dövlətindən asılı vəziyyətə düşdü 
ŞS? Sevada İşxanın vəfatından sonra (960-cı illərin əvvəlləri) onun oğlu 

Oxannes Senexerib qonşu Sanariyanı da öz hakimiyyəti altında 
birləşdirərək, Alban-Aranşah dövlətini bərpa etməyə cəhd göstərir və 

“ Şirvanşahlara tabe olmaqdan imtina edir. Şirvanşahlarda Kəsranilər 
sülaləsi hakimiyyətə gəldikdən sonra, A.Krımskinin fərziyyəsinə görə 
Şəki Şirvanşahlara tabe edilsə də öz nominal müstəqilliyini saxlaya 
bilmişdi. 

ƏXİ. esrdə: Şəki. Şirvanşahlar: dövləlinin hakimiyyətinə keçdi 
Bərdədə meydana gələn Şəddadilər sülaləsi 985-1030-cu illərdə 
Şəkini özünə tabe etdi. 

1118-ci ildə Şəkini səlcuqlar tutdular. 
XII əsrdə Şəkidə ipəkçilik geniş yer tuturdu. Hətta burada 

istehsal olunan xam ipəyin bir hissəsi xarici ölkələrə ixrac olunurdu 
Şəki həm də taxılçılıq vilayəti kimi tanınırdı. Burada dabbaqlıq sənəti 
də inkişaf edirdi. XIV əsrin | yarısında Hülakilər dövləti: iflasa 
uğradıqdan sonra Şirvanşahlar dövləti ilə yanaşı Şəki də müstəqillik 
qazandı və orlat nəsli hakimiyyətə gəldi. | 

XIV əsrin sonlarında Şəki Teymurləngin hücumuna məruz qaldı 
və ondan asılı vəziyyətə düşdü. 1386-cı ildə Teymurləng Şəkini qarət 
etdi. Monqol işğalı Şəkinin. iqtisadiyyatına ağır zərbə vurdu 
Teymurləngin oğlu Miranşah tərəfindən Şəki viran qoyuldu. 

Lakin Elxanilər dövründə Şəki yenidən inkişaf etməyə başladı 
XIV əsrin sonunda Elxanilər dövlətinin tənəzzülü dövründə Şəki 
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müstəqil hakimliyin mərkəzinə çevrildi. Bu dövrdə Şəkini Sidi (Seyid) 
Əli idarə edirdi. O, Teymurun Şəkiyə hücumu zamanı ciddi 
müqavimət göstərirdi. Onun ölümündən sonra oğlu Sidi (Seyid) 
Əhməd Şirvanşah 1 İbrahimin (1382-1417) vasitəçiliyi ilə Teymurla 
münasibətləri yaxşılaşdırdı. 

Teymurləngin ölümündən sonra Şəki yenə müstəqillik əldə etdi, 
Teymurləngin varislərindən olan Ömərin Şəkini tabe etmək cəhdi baş 
tutmadı, 

Şəki Qaraqoyunlu dövlətinin dövründə vassallığı qəbul etsə də, 
Ağqoyunluların “hakimiyyəti dövründə öz müstəqilliyini qoruyub 
saxlaya bildi. 

ХИ əsrdə olduğu kimi XV əsrdə də Şəkidə kənd təsərrüfatı, 
xüsusilə ipəkçilik inkişaf etmişdi. Bu dövrdə əhalinin etnik tərkibi artıq 
sabitləşmişdi. Qədim yerli əhali olan albanların böyük əksəriyyəti 
Azərbaycan xalqının tərkib komponenti olmuşdu 139, s.9). 

1500-cü ildə Şirvanı ələ keçirməyi qarşısına məqsəd qoyan 
Səfəvilər nəslindən olan İsmayıl Kür çayı sahilində Şəki hakimi ilə 
qarşılaşır və onu məğlub edir. Şəki hökmdarı geri çəkilir. Səfəvilər 
dövləti yarandığı vaxtdan 1 İsmayıl özünü şah elan etdikdən sonra 
Şəki hakimi səfəvilərin ali hakimiyyətini qəbul edir. 

1521-ci ildə Kaxetiya çarı Levan (mənbələrdə Ləvənd xan 
adlandırılır) Şəki üzərinə hücum edərkən Şəki hakimi Şah İsmayıldan 
kömək istəyir. Bu zaman Səfəvilərin vassallarından olan Kaxetiya çarı 
Levan Şah İsmayılın yanına gələrək günahından keçməsini: xahiş 
edir. 1524-cü ildə Levan xan yenə Şəkiyə hücum edir və bu döyüşdə 
şəkililər məğlub olurlar, Şəki hökmdarı Həsən bəy öldürülür. Bu hadisə Şah İsmayılın vəfatı ilə bir vaxta düşür. Həsən Sultanın ölümündən sonra onun oğlu Dərviş Məhəmməd xan Şəki hakimi olur. Bu haqda ətraflı məlumat Kərim ağa Fatehin “Şəki xanlarının 
müxtəsər tarixi, əsərində verilir (63). 

Səfəvi şahı Təhmasib 1538-ci ildə Şirvanı Səfəvilər dövlətinin tərkibinə qatmaq üçün oraya yürüş edir. Yürüş Səfəvilərin qalibiyyəti İlə başa çatır. Şəki hakimi Dərviş Məhəmməd xan Burğut qalasında mühasirədə olan Şirvanşah Şahruxun köməyinə gəlir. A. Bakıxanov “Gülüstani-İrəmə əsərində bu döyüşü belə təsvir edir: сО, qızılbaş ordusuna yaxınlaşdı. Nağara vurulub şeypur çalındı, qorqu və sairədən ibarət bir dəstə döyüşə çıxış gəldi. Dərviş Məhəmməd xan, qoşunundan bir çoxunu ölümə verdi və heç bir iş görə bilməyib geri qayıtdı (17, s.1021. Beləliklə, Şirvan Səfəvilər dövlətinin tərkibinə su Şeki hakimi Dənə Məhəmməd xan bir müddət səfəvilərlə münasibətlər saxlasa da, yenidən onlar: ı başlayır, hətta qiyam baş verir. Hm истефа 
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1581-ci ildə Şah Təhmasib Şəkinin müstəqilliyinə son qoymağı qərara alır və böyük qoşunla Şəkiyə tərəf hərəkət edir. Kaxetiya çarı Levan da ona qoşulur. Şəkililər Kiş və Gələrsən-Görərsən qalasında möhkəmləndilər. Top atəşi altında Kiş qalasının divarları dağıdılır Dərviş Məhəmməd xan 400 nəfərlə qaladan çıxıb qaçmaq istədikdə onun: başını kəsib şaha gətirirlər. Beləliklə, vilayət Səfəvilərin tabeliyinə keçir. Bununla da, 1551-ci ildə Şəkinin müstəqilliyinə son qoyulur. Şah Təhmasib Hüseyncan adlı br şəkilini Şəki hakimi təyin edirlər, 
XVII əsrin əvvəllərində İran şahı | Abbasın müharibələri 

nəticəsində Azərbaycan, o cümlədən Şəki İran əsarəti altına düşdü. 
Şəki Фә bu dövrdə sənətkarlıq çox İnkişaf etmişdi. İpək Rusiya, 
İtaliya, Türkiyə və İrana ixrac edilirdi. Mahud üzərində ipək tikmələr, 
ağacdan şəbəkə, məişətdə işlənən əşyalar, əmək alətləri hazırlanırdı. 

Lakin XVII əsrdə Şəki əhalisi İranın şah hökuməti və yerli 
feodallar tərəfindən istismar olunaraq, ağır vergilər ödəyirdilər. 

XVIII əsrin əvvəlində İran Səfəvi dövləti xeyli zəifləyir. Şəkidə 
İran Hakimiyyətinə qarşı mübarizə güclənir. Şəkililərin Nadir şah 
hakimiyyətinə qarşı mübarizəsinin başında Hacı Çələbi dururdu. 
Nadir şah Нас: Çələbinin nüfuzundan istifadə edərək onu Şəki 
vilayətinin vəkili təyin edir. Hacı Çələbi çox igid bir şəxsiyyət idi. O, 
özünü Şəki vilayətinin hakimi elan edir və Gələrsən-Görərsən 
qalasında yerləşir. Xalqımızın mübarizə tarixinə şanlı səhifələr yazmış 
Gələrsən-Görərsən qalası Şəki şəhərindən 8 km. aralı, Kiş kəndi 
yaxınlığında olan sıldırım qayalı yerdə idi. Deyilənə görə Nadir şah 
Hacı Çələbidən tabe olmağı tələb edən məktubuna cavabda 
yazmışdı: sGələrsən-görərsənə lakin qalanın adı bu hadisə ilə 
əlaqədar olmayaraq yaranmışdır. “Gələrsən-görərsənə qalasının 
əsasının XV əsrdə Şəki hakimi Əlican tərəfindən qoyulduğu güman 
edilir 139, s. 18). . 

1748-cü ilin sonu 1744-cü ilin əvvəlində müstəqil Şəki xanlığı 
yaranmış oldu. Bununla Azərbaycan ərazisində kiçik dövlətlərin - 
müstəqil. xanlıqların yaranmasının əsası qoyuldu. Bu, Azərbaycanın 
dövlət ənənələrinin bərpa olunması demək idi. Bu dövrdə əsl xalq 
azadlıq hərəkatı başlanmışdı. Nadir şah Şəki  üsyançılarının 
müqavimətini qıra bilmədi. Hacı Çələbinin başçılıq etdiyi Şəki əhalisi 
İran əsarətinə qarşı mərdliklə mübarizə aparırdı. Hacı Çələbi xanlığın 
ərazisini genişləndirmək məqsədi ilə bir neçə xanlığı da özünə tabe 
edir, Qəbələ və Ərəş sultanlıqları da ona tabe olur. Şəki xanlığı bu 
dövrdə Azərbaycan xanlıqları içərisində güclü feodal dövlətinə 
çevrildi. Hacı Çələbi Azərbaycan torpaqlarını vahid dövlətdə 
birləşdirmək istəyirdi. O 12 il xanlıq etdikdən sonra 1785-ci ildə vəfat 
etdi. 
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Çələbi xanın hakimiyyəti dövründə Şəki xanlığı xeyli qüdrətləndi. 
O, Şəkidə məscid, mədrəsə və s. ictimai binalar tikdirdi, vergi 
sistemini nizama saldı. 

XVII əsrin ikinci yarısında Şəki xanlığına Hacı Çələbinin nəvəsi 
Hüseyn xan 22 il hökmranlıq etmişdi. Onun xanlığı dövründə qubalı 
Fətəli xanla bir sıra münaqişələr baş verirdi. 

Sonralar Şəki xanlığında Məhəmmədhəsən ağa Şəkinin 
müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparırdı. 1789-cu ildə о, Şəkinin 
müstəqilliyini geri qaytarmağa nail oldu. 

ХМИ| əsrin | yarısında Şəki xanlığında əlverişli təbii-coğrafi 
şəraitlə əlaqədar əkinçilik və bağçılıq inkişaf etmişdi. 

Şəki ipəyi öz keyfiyyətinə görə heç də Şamaxı ipəyindən geri 
qalmırdı. 

Şəkidə milli üslubda şəbəkələr, misgərlik, dər: 
toxuculuq, boyaqçılıq və s. sənət növləri çox inkişaf etmişdi, 

Şəki xanlığında ticarət ilə yanaşı, tranzit ticarəti də yayılmışdı. 
Ticarətin inkişafı ilə əlaqədar Şəkidə bir çox karvansaralar tikilmişdi. 
Belə ki, ХУПГ əsrdə burada beş karvansara - Gəncə, Təbriz, Şamaxı, 
ləzgi və erməni karvansaraları var idi. 

Ümumiyyətlə, XVIII əsrdə Şəkidə sənətkarlıq və xüsusən memarlıq çox inkişaf etmişdi. Şəhərə xüsusi memarlıq. görünüşü vermək üçün onun özünün də gözəl təbii imkanları var idi. Şəhərin yuxarı başındakı şimal-şərqində, yüksəklikdə yerləşən Şəki qalası ilk Şəki xanı Hacı Çələbinin hakimiyyəti dövründə tikilmişdir. XVIII. əsrin nadir incisi isə Şəki xanlarının sarayıdır. Məşhur fransız yazıçısı Aleksandr Düma Şəkidə olarkən demişdi: еХап sarayı elə füsünkar gözəlliyə malik abidədir ki, yalnız memar fırçası onun necə birləşdiyi məlum olmayan saysız-hesabsız şəbəkə və naxışlarını yenidən canlandıra bilər. Nuxanın çox da böyük olmayan: Xan sarayından ayrılanda ürəyimdən istər-istəməz bir fikir keçdi: Xudaya, sən özün bu gözəl tarixi abidəni yadellilərdən qoruə. Sitat Azərbaycan folkloru antologiyasıəndan götürülmüzdür (4, s. 486), ХМИ| əsrin 60-cı illərinin nadir orilinal: memarlıq abidəsi: olan Şəki Xan sarayı 1762-ci ildə Müştaq təxəllüsü ilə şeirlər yazan Şəki xanı Hüseyn xan tərəfindən tikdirilmişdir. Bəzi mənbələrdə Xan sarayı Müştaq imarəti kimi qeyd olunur. Deyilənə görə, vaxtilə Şəki qalasının (çqalanın) daxilində inşa edilmiş və bir neçə tikilidən ibarət olmuşdur. Bu kompleksdən hal-hazırda ikimərtəbəli: imarət qalmışdır. Binanın tikinti və şəbəkələrində heç bir yapışqan və mismardan istifadə edilməmişdir. Sarayın divarlarında ХУИ əsrdə yaşamış tərtibatçı- nəqqaş, sarayın baş memarı, şamaxılı usta Abbasqülunun adı həkk Olunmüşdur. Bu ад || mərtəbədə salonun: tavanında - xüsusi omamentin içərisində ərəb əlifbası ilə qeyd edilmişdir. 

2.0. 

zərgərlik, 

Ümumiyyətlə, sarayın naxışları üzərində sonrakı dövrlərdə də 
bir neçə rəssam işləmişdir: birinci mərtəbədə şamaxılı rəssam Mirzə Cəfər 1895-96-c: illərdə, İl mərtəbədə şamaxılı Əliqulu və Qurbanəli, 
eləcə də şuşalı rəssam usta Qəmbər naxışlar vurmuşdur. 

Xan sarayının alt salonunun tavanında beş mindən artıq rəsmli 
həndəsi fiqurlardan yığılmış bədii tərtibat verilmişdir. Üst salonda ov, 
müharibə səhnələri təsvir olunur, Divar rəsmlərində əsasən qızılı 
firuzəyi, qırmızı, göy, bənövşəyi və san rənglərdən istifadə 
olunmuşdur. Saray naxışları koloritinin zənginliyi, qızılı rəngin geniş 
tətbiqi ilə səciyyələnir. 

Xüsusi maraq təşkil edən divar rəsmlərindən biri musiqiçilərin 
təsviri ilə bağlıdır. Bu təsvirdə musiqiçilər müxtəlif alətlərdə çalırlar. 
Bunlar əsasən nəfəsli - zuma, şeypur, gərənay, nəfir, şahnəfir və 
membranlı - müxtəlif ölçülü kus və nağara alətləridir. Bu haqda 
müfəssəl şərh S. Abdullayevanın cAzərbaycan xalq çalğı alətləri: 
kitabında verilir (2, s.51) . 

Şəki xan sarayı orta əsr Azərbaycan memarlığının ən görkəmli 
abidəsi kimi bu memarlığın bütün nailiyyətlərini özündə cəmləşdirir. 

“Şəki xan sarayı ХУИ| әвг Azərbaycan mədəniyyətinin 
xarakterini bütünlükdə əks etdirir: xalq sənəti bu abidədə klassik 
səviyyəyə qalxmaq ləyaqətini göstərir, perspektivliyini təsdiq едгә 
21, s.321. 
i Şəkixanovların evi XVIII əsrin | yarısında çiykərpicdən 
tikilmişdir. Zalın fasadı rəngli şəbəkələrdən ibarətdir. Divarlarda 
Nizami Gəncəvinin eXəmsəəsinə illüstrasiyalar, müxtəlif heyvan, quş, 
gül-çiçək rəsmləri çəkilmişdir. 

Dekorativ elementlərlə zəngin olan Şəkixanovların evi xalq 
yaşayış evindən saray tipli evlərə keçid formasındadır. : 

Şəkixanovlar evinin yaxınlığında yerləşən Cümə məscidinə el 
arasında Xan Məscidi deyirlər. Məscid 1745-1750-ci illərdə tikilmişdir. 

XVII, əsrdə tikilən daha bir məscid-Giləhli məscidi yerləşdiyi 
küçənin adını daşıyır. Bu məscid çox qəribə bir yerdə - Şəkinin şimal- 
şərq tərəfində, çayın sahilində, dərin uçurumun üstündə tikilmişdir. 
Bişmiş kərpicdən tikilmiş Giləhli məscidinin minarəsi Şəki-Zaqatala 
zonasında ən hündür minarədir. 2 

XVIII əsrin mühüm memarlıq. abidələrinə Qurcanaçayın sağ 
sahili boyu yerləşən Yuxarı və Aşağı. karvansaralar aiddir. Bu 
karvansaralar ticarət şəhəri olan Şəkidə böyük əhəmiyyətə malik idi, 

Bütün bu deyilənlərdən belə bir nəticəyə gəlmək. olar ki, 
ümumiyyətlə, XVIII. əsr: Şəki tarixində, xüsusən memarlıqda böyük 
yüksəlişlər dövrüdür. Bu əsri Şəki memarlığı tarixində qqızıl əsrə 
hesab etmək olar. 
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XVIII əsrdə Şəki xanlığı siyasi mərkəz olmaqla bərabər həm дә. 
mühüm mədəniyyət mərkəzi idi. Belə ki, Şəki xanlarının saraylarında 
bir çox şairlər yazıb-yaradırdılar. Şəkidə bir çox mədrəsələr də vardı. 

XVII əsr Şəki xanları sarayında yaşamış Hacı Məhəmmədi Zari, 
Rafel və eləcə də Şəki xanı Məhəmməd Hüseyn xan Müştaq saray 
şeir ənənələrinə sadiq qalaraq, nəzirəçiliyi davam etdirirdilər. Bu 
şairlər əsasən dini mövzuda, çoxu da fars dilində yazırdılar. 

Zari təxəllüslü şair kənd yoxsullarının dilindən Məhəmməd 
Hüseyn xan Müştağa yazdığı mənzum ərizədə zülmə, haqsızlığa 
qarşı çıxmışdı: 

Kimisi əqli ixtiyar etdi, 
Kimisi zülm işin şüar etdi. 
Aqibət tutdu zülm yer üzünü, 
Çəkdi əflanə mədələt özünü, 
ХУИ| əsrin || yarısında: Şəkidə yaşayan şair Süleymanın 

yaradıcılığında müşka əsas yer tuturdu. 
Görkəmli ədəbiyyatşünas Salman Mümtaz (qeyd edək ki, Salman Mümtaz da Şəkidə anadan olmuşdur) onun yaradıcılığını tədqiq etmişdir. Süleymanın şeirlərinin M.P.Vaqifin yaradıcılığına böyük təsiri olmuşdur. Hətta M.P.Vaqif Süleymanın şeirlərinə nəzirə yazırdı. Süleymanın Züleyxa ади gözəli tərənnüm: etdiyi şeir M.P.Vaqifin yaradıcılığı üçün səciyyəvi olan motivləri xatırladır: 
Еу әт bədən, mehri dürəxşəndə Züleyxa, 
Ey kami məlahət, ləbi pürxəndə Züleyxa, 
Qılma saçını bunca pərakəndə Züleyxa. 
Ey gözləri şəhla, 
Ey qaməti rəna, 
Ey saneyi Leyla. 
Rüxsarı gözəldir, 
Rəftarı gözəldir. 
Tuti kimi hər ləhceyi qoftarı gözəldir Kimi gördü ki, yüz ruh olan bir təkdə Züleyxa. XVIII əsrdə tarixi mənzumələri ilə şöhrətlənən şairlərdən biri glan Nəbi öz əsərlərində Hacı Cələbi xan və Məhəmməd Hüseyn xanın hakimiyyəti dövründə baş verən hadisələri qələmə almışdır. Şəir əbi qə sarayda yaşamışdı. O, МР. Уас̧Лә şəxsən tanış idi eir, həm İ i КИ lə şifahi xalq ədəbiyyatının təsiri altında 
Şair Nəbinin Hacı Çələbinin oğlu Ağakişi bəyin öldürülməsinə лг ади eğlarə rədifli şeiri geniş oxucu kütləsi arasında 
Фат Nəbinin tarixi mənzumələri bir növ dövrün: hadi şəxsiyyətləri haqqında müəyyən təsəvvirlər yarad də disə və 

məz 22 (ӧлә ин 

Öz müxəmməslərinin birində şair Nəbi Hacı Çələbi xanı mədh 
edir, onun hərəkətlərini alqışlayır. Hacı Çələbinin Nadir şaha qarşı 
mübarizəsi münasibətilə yazdığı şeirdə” xanın igidliyi, mübarizliyi 
tərənnüm olunur. 

Ey bəyim, rəngin otağın bəzmi-ürfandır bu gün, 
Nemətin nuşi-müsafir quti mehmandır bu gün. 
Göfti-guyi-rifətin bihəddi payandır bu gün, 
Saame olkin söyləyim mən, gör nə dastandır bu gün, 
Şükrü həqq etmək gərəkdir, yaxşı dövrandır bu gün. 

Şah Nadir çün gətirdi üstünə yüz min süvar, 
Sən bərabər cəngə durdun, kimdə var bu iqtidar... 
Döndü getdi xəcalətindən axır, oldu şərmikar. 
Nəbi Məhəmməd Hüseyn xan Müştaq hakimiyyətə gələndə ona 

da mədhiyyə yazmışdı. 
XVİİL əsr azərbaycan ədəbiyyatının fəal tədqiqatçısı, filoloq Araz 

Dadaşzadə “XVIII əsr Azərbaycan Lirikası? monoqrafiyasında çox 
maraqlı bir açıqlama verir: cMüştaqın müasiri. Şair Hacı Çələbi əfəndi 
Zari onun gördüyü işləri tarixdə əbədiləşdirmək məqsədilə yazdığı iki 
qəzəlində xanın imarət və məscid inşa etdiyini xəbər verir. Zari həmin 
şeirlərdə maddeyi-tarixi də göstərir ki, bu da həmin tikililərin hicri 
təqvimi ilə neçənci ildə salındığını dəqiq təyin etməyə imkan 
yaradır... 

Hüseyn xan modələt ayin, 
Təxtü bəxti-hökumətə mənsub. 
Rəfəətü cahi üzrə qayim ola 
İzzü dövlətdən olmaya тәг. 

Bir müzəyyən imarət etdi bina 
Qəsri-firdövs tək bəsi mərğub. 
Bu binayi-lətif tarixin 
İstedim bu idi manna mətlub. 

Gəldi piri-xirəd dedi tarix, 
Fərəhəfza binavü mənzime-xub. 

Ын Ахи 1183 |тагәһи maddeyi-tarixindən 1179, məscidinkindən. isə, 

rəqəmi hasil olur. Müasir təqvimlə bunlar təxminən 1765-1766 və 

1769-1770-ci illərə müvafiq gəlir 122, 5.159). 
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Şəki xanı olan Hüseyn xan Müştaq әгиг vəznində şeirlər yazmışdır. Onun M.P.Vaqiflə mənzum: məktublaşması bizə. gəlib çatmışdır. Hüseyn xan Müştaq sarayında bir sıra şairləri himayə etmişdir. Onun hökmranlığı zamanı baş vermiş hadisələr Molla Vəli Vidadinin eMüsibətnaməə adlı müxəmməsində öz əksini tapmışdır. Vidadi Müştaqı belə səciyyələndirir: 

Noldu gör ol, sərvəri-dövran, əmiri-möhtərəm. Mənbən cudü səxavət, mədəni-lütfü kərəm. Mərdi-meydan, əhli-ürfan, sahibi-liğu qələm. Ərseyi-rəfətdə guya Kim tikilmiş bir ələm Hakimi-Şirvan, Şəki, yəni Hüseyn xanə bax. 
Haqpərəst, əhli-təvəkkül, pak dil, safi ciyər, Baki yox heç kimsədən, cahü cəlalı biqədər, Bilməmmiş rəşkü həsəd insanı eylər dərbədər Bağlamış onunla kin əlavü ədna sərbəsər, Saldılar hər rəngilə dəva tutub böhtana bax. (67, s.40) 

əə Yilbəsrdə Şəki xanlığının yaranması kimi mütərəqqi hadisə bu dövrün sənət və mədəniyyətinə də. öz möl i xanlığının istiqlaliyyəti, qələbəsi bütün Şirvanın istiqlaliyyəti idi. Sarayı kimi möhtəşəm abidənin də bu: dövrdə yaranması təsadüfi deyiidi. Məhz XVIIİ əsrdə Azərbaycan güclü dövlətlərin asılılığından qurtardıqdan sonra öz mənliyini bildirməyə nail olmuşdur. iş qanin, Нас Çələbi хапа bütün Azərbaycan - torpaqlarını bilşdirmək nəsib olmadı. Çünki ölkədə siyasi birləşmə üçün iqlisadi: əsas olmadığına görə o, buna nail ola bilmədi, Ала ХУИ əsrin sonunda Azərbaycan xanlıqları öz hakimiyyətlərini saxlamaq naminə xarici dövlətlərin himayəsinə meyi gələrdilər. Bu məqsədlə Şəki xanı Səlim xan 1805-ci ildə Şəki: халиги Fusiyanın himayəsi altına keçməsi: haqqında müqavilə saa dir 1807-ci ildə Şəkidə silah gücünə çar idarə üsulu bərqərar 
 ylğ13-cü il oktyabrın 12-də Qarabağın Gülüstan kəndində çar Rusiyası lə İran arasında bağlanan müqaviləyə görə bir neçə xanlıqla дан ик алир) да Rusiya İmperiyasının tərkibinə: qatıldı. Bu , Şirvan, b , д 

иан буә Talış uba, Bakı, Gəncə, Qarabağ və Şəki 
1 819:26-с1 illər arasında Şəki xanlığında xan üsuli-idarəsi ləğv 2044. "Xanlığın əvəzində Şəki du yaradıldı. адда ilə "omendant üsuli-idarəsi ləğv” olunduqdan sonra ayalət Şəki qəzası 

5— 
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adlandırıldı. Qəza 1846-cı ildən Şamaxı quberniyasının tərkibinə daxil oldu və Nuxa qəzası adlandırıldı. 
Çar hökumətinin Azərbaycanda yeritdiyi siyasət ilk növbədə təbii zənginliklərə marağı ilə bağlı idi. Bu baxımdan Rusiyanın ipək sənayesi üçün mühüm xammal bazası - Şamaxı və Şəki sayılırdı Peterburqda nəşr olunan eKommerçeskaya qazeta? yazırdı: sŞəki əyaləti başqa əyalətlərə nisbətən daha çox miqdarda və daha yaxşı 

keyfiyyətli ipək istehsal edir. 1827-ci ildə bu əyalətdən satış üçün 
8200 pud ipək aparılmışdır... 

1836-cı (вә Peterburqda təsis olunmuş kampaniya 
“Zaqafqaziyada ipəkçiliyi və ticarət sənayesini yayan cəmiyyət: 
Nuxanı öz fəaliyyət mərkəzi seçdi. 

1862-ci ildə Londonda keçirilən beynəlxalq sərgidə Şəki ipəyi 
medala layiq görüldü. 3 

Şəkidə ipəkçiliklə bağlı boyaqçılıq, şəridçilik, təkəlduz kimi 
köməkçi sənət sahələri də inkişaf edirdi. Qeyd etməliyik ki, bu nadir 
sənət nümunələrinin bir çoxu Şəkidə “Xalq tətbiqi sənətin muzeyində: 
saxlanılır. Şəki kəlağayısının zəngin çeşidləri yayılmışdı. Çox 
maraqlıdır ki, sənətkarlığın təkəlduzluq (paltar və ev əşyaları üstündə 
ipək sapla tikiş) sahəsi Azərbaycanda təkcə Şəkidə yayılmışdı. Bu 
işlə əsasən kişilər məşğul olurdu. Əvvəlki yaranışında təkəlduz sənəti 
qadınlar üçün ev peşəsi səciyyəsi daşıyırdı. Sonra öz təmayülünü 
dəyişib xırda əmtəə istehsalı forması kəsb edərək kişi məşğuliyyətinə 

ildi. | 
тлы салаг ата Qafqaz səfərində Şəkidə qaldığı zaman şəhəri 
gəzərkən Şəki sənətkarlarının əl işlərinə heyran olmuşdu. O, burada 
aldığı, yəhəri с̧ох qiyməlləndimişdi.. A.Düma “cQafqaz” səfəriş 
əsərində yazırdı: cŞəkidə mən 24 manata bədii tikməli iki ədəd yəhər 
aldım. Belə yəhəri Fransada 200 franka da ala bilməzdim. Düzünü 
desəm, onu bizdə heç bir qiymətə tapmaq mümkün deyilə, RN 

Şəki, təkəlduzlarının. məhsulu. çox, məşhur. di. 1872-ci ildə 
Moskva Politexnik sərgisində usta-təkəlduz Məşədi Abdul Məşədi 
Rza oğlunun mahud üzərində rəngli ipəklə işlədiyi tikmə gözəlliyinə 
görə eBöyük gümüş medal” almışdı. 1882-ci ildə Moskva bədii- 
sənaye: sərgisində şəkili Əli Əkbər cmüxtəlif əl işlərinə görə” 

irılmişdi : 1 
əə xx gərdə zərgərlik sənəti də geniş inkişaf etmişdi. Zərf 
qadın zinətləri - sinəbənd, kəmər, başlıq, bilərzik istehsalı bədli 
baxımdan xüsusi maraq təşkil edirdi. Bu sənət nümunələrinin br çoxu 
Şəkidəki. Xalq tətbiqi sənəti muzeyləndə və R.V.Əfəndiyev adın 

ix-di, бј ində saxlanılır. fada on "Qa, mənşə, dən 
xüsusilə inkişaf etmişdi. 
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Şəkidə hər sənət sahəsi bir məhəllədə yerləşirdi və məhəllə: 
həmin sənət sahəsinin adını daşıyırdı, hər əsnafin öz bayrağı olurdu. 

Şəkinin tarixi onun sənət sahələrində də dərin iz buraxmışdır. 
Cəngavər döyüşləri ilə zəngin olan Şəki tarixində metalişləmə sənəti 
silah və sursata tələbatla bağlı çox İnkişaf etmişdi. Bu hərbi yarağı 
silahsazlar hazırlayırdılar. 

Odlu silah meydana gəldikdən sonra tüfəngsazlıq: müstəqil 
sənət sahəsinə çevrilmişdi. Bir faktı da qeyd etmək istərdik ki, biz 
Şəkidə olarkən “ekspedisiyalarda гигпас̧ајап Rövşən Kərimovun 
ifasında “Beşaçılanıı rəqsini nota salmışıq. Bu rəqsin adı artıq ХХ əsrin sonlarına doğru Azərbaycana ixrac edilən beşaçılan silah 
növünün adı ilə bağlıdır. 

ХХХ əsrdə Şəkidə elm, incəsənət yeni mərhələdə inkişaf etməyə başladı. XİX əsrin 30-cu illərində Şəkidə dövlət məktəbi açılmışdı. Xüsusi məktəblərin xeyli hissəsi ruhani məktəbləri idi. 1898-ci ildə 
şəhərdə ilk rus-tatar məktəbi açıldı. 

XX əsrin əvvəllərində isə ibtidai məktəblərin sayı artırıldı. 1914- cü ildə Şəkidə aşağı tipli ibtidai məktəb, 1916-cı ildə qadın məktəbi açıldı. Burada İstambul məktəbləri tipli Daruşşəfəq: məktəbi: də fəaliyyət göstərirdi. 
Yeni dövrün tələblərinə uyğun tarixşünaslıq elmi də inkişaf 

etməyə başlayırdı. 
= ХХ əsrin | yarısında Şəkidə yaşayan Fateh təxəllüslü Kərim ağa Şəkixanov, Hacı Çələbi xanın nəslindən idi. Kərim ağa Fatehin “Şəki xanlarının müxfəsər (гыр əsəri 1829-cu ildə azərbaycan dilində yazılmış, 1858-ci ildə Peterburqda” nəşr edilmişdir. cƏl- intixabat-ül-Bəhiyyən adlı topluda B.Dork bu əsəri yanlış olaraq, Hadı Əbdüllətif Əfəndinin adına çıxmışdır. Yalnız azərbaycan alimi Salman Mümtaz tərəfindən bu yanlışlıq düzəldilmiş və əsərin müəllifinin Kərim ağa Fateh olduğu aydınlaşdınılmışdır. Kərim ağa bu əsərdə orta əsrlərdə yaşamış tarixçi İskəndər Münşinin cAləm Arayi Abbasi) əsərinə istinad etmişdir. sŞəki xanlarının müxtəsər tarixində Şəkinin tarixi bir neçə mərhələdə işıqlandırılır: Səfəvilər hakimiyyəti. dövrü, Hacı Çələbinin başçılığı altında Nadir şaha qarşı xalq mübarizəsi, Ağa Məhəmməd şah Qacarın Azərbaycana yürüşləri. 

O, Azərbaycan şəhərlərində şəriət məhkəmələrinə başçılıq etmişdir Hacı Seyid Əbdülhəmidin əsəri ilk dəfə 1930-cu ildə Bakıda dər olunmuşdur. Əsərdə XV-XVIII əsrlərdə Şəkinin qısa tarixi verilmişdir. 

9) 26 Çola 

1 
1 
1 | 
| 

1 

| 

1853-cü ildə Şəkidə anadan olmuş Hacı Həsən Mollazadə Gəncəvi 4 cilddən ibarət eZübüət üm-təvarixo adlı əsərin müəllifidir. Bu, 1905-1913-cü illərdə nəşr olunmuş tarixi mövzulu bir əsərdir. Əsər dörd cilddən ibarətdir. Birinci cilddə Adəmdən Məhəmmədə qədər olan əfsanəyi tarix, ikinci cilddə islamın meydana gəlməsi, 
üçüncü cilddə Ömərin hakimiyyət başına gəlməsi, Abbasi 
xəlifələrindən bəhs olunur, İki hissədən ibarət IV cildin 1 hissəsi 
Teymurun - yürüşlərinə, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, Səfəvilər və 
Əfşarilər dövlətləriin tarixinə, || hissə isə ХУИ| əsrin sonu = XX əsrin 
əvvəllərinin siyasi hadisələrinə həsr olunmuşdur. Şəkidə anadan 
olmuş Rəşid bəy İsmayılov 1904-cü ildə cMüxtəsər Qafqaz tarixin 
adlı kitab yazmışdır. Burada XİX əsrin əvvəllərinə qədər Zaqafqaziya 
tarixinin xülasəsi verilir. Kitabın əvvəlində Qafqazın inzibati bölgüsü 
təsvir olunur. Bu kitabda bir sıra azərbaycan şairləri və yazıçıları 
haqqında da məlumatlar verilir. 

ХХХ əsrdə hələ azərbaycan tarixşünaslığının zəif inkişaf etdiyi 
bir şəraitdə bu əsərin meydana çıxmasının müəyyən əhəmiyyəti 
olmuşdu. Burada azərbaycan tarixinin ən mühüm mərhələləri öz 
əksini tapmışdır. 

Azərbaycan maarifçiliyinin ilk nümayəndələrindən biri olan 
ictimai xadim, dramaturq, alim-filosof M.F.Axundov (1812-1878) 
Şəkidə anadan olmuşdur. Milli dramaturgiyanın, yeni realist bədi: 
nəsrin yaranması bu novator sənətkarın adı ilə bağlıdır. Avropalılar 
hələ XIX yüzillikdə onu cAzərbaycanın Мојуепә adlandırmışlar. 

Bir maarifçi kimi M.F Axundov xalqın ictimai-tarixi və ədəbi- 
mədəni həyatında müstəsna rol oynamışdır. XIX əsrin Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixinin M.F.Axundov dövrü xüsusi bir mərhələdir. 

Şəkidə maarifin və mədəniyyətin inkişafı sahəsində görkəmli 
maarifpərvər ziyalı Rəşidbəy Əfəndiyevin böyük rolu olmuşdur, 

Maarifpərvər dramaturq Rəşidbəy Əfəndiyev (1863-1942) 
Şəkidə anadan olmuşdur. Qori seminariyasını bitirdikdən sonra 
müəllim işləmişdir. O, “Qan ocağıp, eDiş ağrısı, eQızıl gülə, ePul 
dəlisib dram əsərləri ilə yanaşı bir sıra rus klassiklərinin əsərlərini də 
tərcümə etmiş, uşaqlar üçün cBərisət ul-ətfab: dərsliyini tərtib 
etmişdir. 

XIX əsrin sonunda Rəşidbəy Əfəndiyev Şəkidə gənc 
həvəskarların köməyi ilə M.F.Axundovun komediyalarını tamaşaya 
qoymuşdur. Hal-hazırda Nizami adına Ədəbiyyat һә 
Rəşidbəy Əfəndiyevin Şəki şəhərinin etnoqrafisinə aid olan 
materialları adlı əsərinin əlyazması saxlanılır, Bu əsərdə Şəkidə toy 
mərasimi, müxtəlif adət-ənənələr haqqında ətraflı məlumat verir 
Əlyazmanın bir hissəsi Azərbaycan МЕА Nizami adına Ədəbiyyat 
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İnstitutunun Azərbaycan folkloru antologiyası? silsiləsindən nəşr 
etdirdiyi VI kitab cŞəki folklorunda (II cild) dərc olunmuşdur. 

Həmən yazı bu gün baxımından folklorumuzun öyrənilməsində 
böyük əhəmiyyət kəsb edərək, qiymətli sənətə çevrilmişdir. Xüsusən 
də Şəki etnoqrafiyasını öyrənmək baxımından R.Əfəndiyevin əsəri 
dəyərli mənbədir. Əsərin özünəməxsus üslubu, yazı tərzi vardır. 

XIX əsrin ikinci yarısı və XX əsrin əvvəllərində Şəkidə bir çox 
yazıçı və şairlər fəaliyyət göstərmişlər. 

“Rəsulə təxəllüslü Hacı Rəsul (1803-1883) əsasən dini şeirlər 
yazırdı. Şəhərdə Dülgər? təxəllüsü ilə tanınan şair Rəsul (1825- 
1888) isə din xadimlərini tənqid edirdi. 

Kərim ağa Fatehin oğlu cŞuxin təxəllüsü ilə yazan Mustafa Ağa 
Şəkixanov lirik şeirlər yazırdı. 

“Şəmmədüzə  (çarıqçı) təxəllüslü Məhəmməd. (1867-1899) 
qəzəl və lirik şeirlər, eDudəviy və İbrahimə təxəllüsü ilə şeirlər yazan Molla İbrahim Xəlil (1860-1900) dini və aşiqanə şeirlərin müəllifi idi 

Bu dövrdə şəkili şairlərdən Dəli Bəbir, təcnis ustası Aşıq Novruz, lirik şeirlər müəllifi “Хәз(ә Qasım? təxəllüsü ilə yazan Molla Qasım Zakir, şair Məhəmməd, sDağlarə, cİmdadə şeirlərinin müəllifi Novruz, cağlaramə lirik şeirinin müəllifi Hüseyn Qəmnax və bir sıra başqa şairlər də tanınırdı. M.İsmayılovun cŞəkiə kitabında Şəkidə ХХ əsrin Iİ yarısında yaşayan Mahtab xanım və Mah xanım iki qadın şairədən, onların bir-birinə yazdığı şeirlərdən söz açılır 139, s.106). ХХ əsrin И yarısı XX əsrin əvvəllərində yaşayıb yaradan şəkili şair İsmayıl bəy Nakam (1841-1904) yeddi əsərin müəllifidir: cDivani- bədiə, eXəyalati-pərişanə, cGəncineyi ədəbə, cLeyli: мә Мәспипә, “Еәтһад və Şirinə, eDörd əfəndi, eLətifənaməə. Bunlardan cLeyli və Məcnunə, сРәһһаф və Şirinə Nizaminin təsirilə yazılmışdır. şişüfənaməş əsəri isə sadə nəsrlə yazılmış şirin məzhəkələrdən rətdir. 
İsmayıl bəy Nakam üç böyük divan, Füzu i ilini səsimi yazdi iç böyü n, Füzuliyə nəzirə, ana dilinin 

olla Cümə (1854-1920) - Şəki qəzasının Göynük mahalında anadan olmuşdur. Savadlı olduğu üçün el arasında иә ар ləqəbini qazanmışdır. Molla Cümənin əsl adı Süleyman idi. Molla Cümənin qoşma, era, müxəmməslərnin çoxu məhəbbət mövzusundadır. rini та г R — İsmi Pünhan adlı bir gözələ müraciət şəklində 
iolla Cümə aşıq yaradıcılığının bütün formalarına: müraciət etmişdir. Onun yaradıcılığında hə: ü özü haqqına bayaq evlər də geniş yer tutur. Mola Cümə 

20.0. 

Aşıq anasıyam, şairlər kökü, 
Gəzərəm dünyada divanə təki, 
Mahalım Köynükdür, şəhərim Şəki, 
Layiski kəndinin binasıyam mən. 

Musiqişünas Faiq Çələbinin yazdığına görə, eMolla Cümə yalnız 
gg, qoymurdu, həm də onları aldığı sazın müşayəti Нә oxuyurduş. 

, в.26. 
Falq Çələbi Şəkidə ekspedisiyada olarkən Şəki zurnaçısı 

Həbibullah Cəfərovun ifasında “Sərçələr? havasını dinləmişdir. Bu 
havanın adı ifaçının fikrincə Molla Cümənin (Sərçələr? qoşması ilə 
bağlıdır. Musiqişünas Baş Layiski kəndində zurnaçı Ramazan 
Abdullayevin çaldığı “Моја “Cümə müxəmməsinni də dinləmişdir. 
Deməli, Molla Cümə tək şairlik etməmiş, həm saz ustası olmuş, həm 
də melodiyalar bəstələmişdir. 

Unudulmaz müğənni Baba Mirzəyevin ifasında Molla Cümənin 
“Bala gəlinə mahnısı dinləyicilərə yaxşı tanışdır. Bu, Molla Cümə 
sənətkarlığı haqqında deyilənlərə daha bir sübutdur. F.Çələbi bu 
mahnının” müğənniyə həvəskar bəstəkar Şahid Əbdülkərimov 
tərəfindən verildiyini aşkar etmişdir. Şahid Əbdülkərimov isə bu 
mahnını şəkili ədəbiyyatşünas Sadəddin Nizaməddin oğlundan 
götürmüşdür (4, .32). 8 

ХХХ əsrin son rübü XX əsrin əvvəllərində Şəkidə muğam sənəti 
də inkişaf etmişdi. Məlum olduğu kimi muğam sənəti daim şəhər 
mədəniyyəti, saray professional incəsənəti ilə. sıx bağlı olmuşdur. 
Şəkidə muğam sənətinin inkişafı üçün belə labüd şərait mövcud idi. 
Tarixən bizə məlum olan şəkili xanəndələrdən Ələsgər Abdullayevin 
(şəkili Ələsgər — S.T.q) adı muğam sənəti tarixinə qızıl hərflərlə. 
yazılmışdır. : 

1866-cı ildə Şəkidə anadan olan sənətkar xanəndə Keştazlı 
Haşımdan dərs almışdır. F.Şuşinskinin yazdığına görə Ələsgərin 
səsini ilk dəfə toy məclisində Keştazlı Həşim eşitmiş və ona muğam 
dərsi verməyə başlamışdı (64, s.1401. - Ələsgər Abdullayev 
Azərbaycanın hüdudlarından çox-çox uzaqlarda da tanınırdı 

1902-1903-cü illərdə o, Bakıda Şərq konsertlərində çıxış 
etmişdi. 

1913-1914-cü. ilərdə Tiflisdə və Kiyev şəhərlərində onun 
ifasında “С̧аһагдаһә, “Вазр, “Маһи-Ппвә, (Zabul Бефаһә, 
аВаһабә, eŞüştərə muğamları vala yazılmışdır. 

Şəkili әрән аф azərbaycan. muğam məktəbini bütün 
Qafqaz və Yaxın Şərqdə şöhrətləndirən Hacı Hüsü, Səttar, Cabbar 

Qaryağdıoğlu, Seyid Şuşinski ilə bir sırada durur. 
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Onu da qeyd etməliyik ki, şəkili. Ələsgərin ikinci sənət müəllimi 
bakılı xanəndə Ağa Seyid oğlu Ağabala olmuş və o, Ələsgəri Bakıya 
dəvət etmişdi. x 

Ələsgər Abdullayev bütün muğamların, xüsusən “Rahabəın 
əvəzsiz və təkrarsız ifaçısı idi, O, vəfat edərkən (1929-cu ildə) Cabbar 
Qaryağdıoğlu onun məzar: üstündə belə demişdir: cBiz bu gün 
Ələsgəri deyil, eRahabəı dəfn edirik.ə Bu tarixi sözlər şəkili Ələsgərin 
muğam sənətindəki əbədiyaşarlığının ifadəsidir. 

Bütün bu deyilənlər bir daha təsdiq edir ki, Şəkinin tarixi qədər 
mədəniyyəti, musiqi folkloru da qədim, zəngin və uzunömürlüdür. 

12. Şəki folklorunun toplanmasına dair 

Azərbaycan folklorunun regional-bölgələr üzrə öyrənilməsinə 
elmi maraq keçən əsrin 30-cu illərindən başlanmışdır. Bu baxımdan 
Azərbaycanın musiqi həyatında yeni üfüqləri açan Ü.Hacıbəyli və 
M.Maqomayevin 1927-ci ildə dərc olunmuş сАгәграусап türk el nəğmələriə  məcmuəsindən sonra Azərbaycan folklorunun 
toplanmasında yeni və çox məhsuldar bir mərhələ yarandı. 

1932-ci ildə Azərbaycan vokal sənətinin banisi, xalq musiqisinin gözəl bilicisi Bülbülün təşəbbüsü ilə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının nəzdində Elmi Tədqiqat Musiqi Kabineti (ETMK) yaradıldı 
Həmin ildə Bülbül Respublika Maarif Komissarlığına yazırdı: Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin bizə lazım olan. istiqamətdə İnkişafı məsələsi, bütövlükdə mahnı yaradıcılığı məhsuluna əsaslanır ki, bunun da öyrənilməsi və tənqidi, təhlili musiqi problemlərinin elmi cəhətdən əsaslı şəkildə işlənib hazırlanması yolunda ilk addım sayılır. Elmi Tədqiqat Musiqi Kabineti Azərbaycanın bütün musiqi-elmi və müsi-yaredeı qüvvələrini cəmləşdirəcək bir mərkəz о/таһдгә 119, 8.123). 
Bülbülün təşkilatçılığı sayəsində İncəsənət: İşləri İdarəsinin nəzdində yaradılan Elmi Tədqiqat Musiqi Kabinetinə Ü.Hacıbəyli ilə yanaşı bir çox gənc musiqiçilər əməkdaşlığa cəlb olundular: bəstəkarlardan - A.Zeynallı, Q.Qarayev, C.Hacıyev, S.Rüstəmov, T.Quliyev, F.Əmirov, Niyazi, Z.Bağırov, musiqişünas M.S.İsmayılov. Ы s ə illərdə bir çox bölgələrə ekspedisiyalar təşkil olundu 
1932-ci ildə Qarabağın kəndlərinə ekspedisiyalarda Bülbül, A.Zeynallı zəngin material toplamağa nail oldular. nr 1997:0 ilin iyununda Lənkəran və Talış bölgələrinə 1937-ci ilin iyulunda Nuxaya (Şəkiyə - S.T.q), 1938-ci ilin iyununda Kirovabada (Gəncəyə - S.T.q), 1938-ci ilin iyulunda Qazax, Dilican, Basarkeçər, 
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Borçalı rayonlarına, daha sonra Quba və yenə Gəncəyə folklor ekspedisiyaları öz səmərəli: bəhrəsini verdi, Bu ekspedisiyalar 
nəticəsində Q.Qarayev, C.Hacıyev, M.S.İsmayılov, Z.Bağırov kimi gənc musiqiçilər zəngin material toplamağa, xalq musiqisi ilə daha yaxından tanış olmağa nail oldular 138, 5.20) 

1937-ci ilin yayında Şəki rayonuna elmi ekspedisiyanın tərkibinə daxil olan bəstəkar Q.Qarayev (bu ekspedisiyanın tərkibinə Cövdət Hacıyev də daxil idi) səfərdən aldığı təəssüratlar və işin səmərəsi haqqında belə yazırdı: Elmi Tədqiqat Musiqi Kabinetinə professor Bülbül məni xalq musiqisi üzərində işləməyə cəlb etdi... Mən elmi 
ekspedisiya ilə Nuxada oldum. Bu səfər gözəl bəhrə verdi: eşitdiyim 
bir xalq havasından “Könül nəğməsi” adlı ilk simfonik əsərim 
dünyaya gəldi? (19, s.129), 

Onu da qeyd etməliyik ki, musiqişünas L.Karagiçeva 
Q.Qarayevin ekspedisiya materialları əsasında səs və fortepiano 
üçün işlədiyi e6 xalq mahnısını göstərmişdir. Lakin Q.Qarayevin 
dərc olunmuş əsərləri siyahısında bu məcmuəyə rast gəlmədik (88: 
89. 

Q.Qarayevin eKönül пәдтәзә adlı məqaləsində oxuyuruq 
“Nuxa zurmaçıları məndə böyük təəssürat oyatdı? 189, s.181. 1938-ci 
ildə Q.Qarayev həmən zumaçılar dəstəsini Bakıya dəvət edir. Onlar 
həm Filarmoniyada konsert verir, həm də həmən ildə Moskvada 
keçirilən Azərbaycan incəsənəti: ongünlüyündə çıxış edirlər. Bu 
barədə daha ətraflı məlumat sənətşünaslıq doktoru, professor 
Zemfira Səfərovanın cQarayevi апагкәпә kitabında verilir. 

Əlamətdar haldır. ki, ХХ əsrin 30-cu illərində Azərbaycan 
folklorunun regionlar üzrə öyrənilməsinə nəinki respublikanın özündə, 
həmçinin onun hüdudlarından kənarda da böyük maraq 
göstərilmişdir. 

1937-ci il İncəsənət İşləri üzrə Ümumittifaq Komitənin əmri ilə 
Moskva Dövlət Konservatoriyasının tarix-nəzəriyyə fakultəsi nəzdində 
elmi tədqiqat işi aparılması məqsədilə SSRİ xalqlarının musiqi 
yaradıcılığını öyrənən Kabinet açılır 187, s.3-4). Kabinet müntəzəm 
olaraq keçmiş SSRİ-nin respublikalarına, bu respublikaların müxtəlif 
rayonlarına ekspedisiyalar təşkil edirdi. Yeni təşkil olunmuş XMK-nın 
(Xalq Musiqi Kabinetinin) təşəbbüsü ilə Moskva Konservatoriyasının 
aspirantı, etnoqraf və folklorşünas К.Ку|Капип rəhbərliyi altında 
məşğul olan Vladimir Krivonosov Azərbaycan folklorunu öyrənmək 
üçün buraya ezam edilir. O, 1938-ci ildə Tovuz, Qazax, Nuxa, Bakı 
və onun rayonları, 1938-cu ildə yenə Nuxa və həmin ildə Şuşa. 
Naxçıvan уә Şahbuz. rayonlarında olmuş və bir çox folklor 
materiallarını əldə edə bilmişdir 187, s.871. 
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Geniş dünyagörüşü, hərtərəfli biliyə. malik bir musiqiçi: olan 
V.Krivonosov külli: miqdarda azərbaycan folklorunu nota salmışdır 
(931. Zəngin material əsasında musiqişünas bu mövzuda məqalələrini 
“Sovetskiy muzikantə: qəzeti və “Sovefskaya müzikaə: İumalında 
dərc etdirmişdir. Onu da qeyd etməliyik ki, V.Krivonosov azərbaycan 
folkloru haqqında yazan ilk sovet musiqişünasıdır. V.Krivonosovun bir 
sıra məqalələri dövri mətbuatda dərc olunmuşdur: Krivonosov V. 
eAşuqi: Azerbaydianap - cSovetskaya тигКаә İ-li, 1938-Ке4, “Za 
izuçenie kultur: Azerbaydianaə - cSovetskiy muzıkantə: qəzeti 10/İV- 
1938: ePesni D).Qaroqlıp - eSovetskaya muzikaə İ-li - 1940-cı İl, Мә 

İKrivonosovun azərbaycan xalq musiqisi haqqında elmi işi iki 
hissədən ibarət olmuşdur: cAzərbaycan xalq musiqisinin öyrənilməsi 
üçün materiallar? və eKlassik azərbaycan musiqisi” (1941-ci il). Bu 
materialların bir qismi V.Krivonosovun €Azerbaydlanskiy muzikalğnıy 
folöklor” məqaləsində (bax: elskusstvo Azerbaydianskoqo narodaə- 
M-L, 1938) istifadə olunmuşdur. 

Təəssüf ki, Böyük Vətən müharibəsinin ilk başlanğıcında həlak 
olan musiqişünas (1941-ci il) azərbaycan xalq musiqisinin dərin 
təhlilinə həsr olunan namizədlik dissertasiyasını müdafiə edə 
bilməmişdir. 

Bir qədər sonra folklorçu-musiqişünas V.Belyayev € SSRİ 
xalqlarının musiqi tarixinə dair oçerklərədə (M., 1963 - | buraxılış) 
V.Krivonosovun Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə ekspedisiyalarda 
əldə etdiyi zəngin folklor materialından istifadə etmişdir. 

V.Belyayev istifadə etdiyi folklor materiallarında nümunələrin 
konkret hansı regiona mənsub olduğunu göstərməmişdir. 
V.Krivonosovun konkret bölgələr üzrə topladığı, xüsusən Şəkiyə aid 
olan folklor materiallarını bu gün arxivlərdən toplayıb nəşr etdirmək 
çox məqsədəuyğun olardı. 

Azərbaycan folklorunun bölgələr üzrə öyrənilməsinə 50-ci 
illərdən maraq yenidən güclənməyə başlamışdır. Xüsusən şimal-qərb regionları folklorunun toplanması və tədqiqi musiqişünasların diqqət 
mərkəzində dururdu. 

1956-cı ildə bəstəkar Soltan Hacıbəyovun Qax, Zaqatala, Şəki, 1976-cı ildə folklorşünas Bayram Hüseynlinin Zaqatalaya, 1986-cı ildə Tahirə Kərimovanın Qax rayonuna səfərləri öz bəhrəsini vermiş, zəngin. folklor materialı əldə olunmuşdur. Soltan Hacıbəyovun topladığı materiallar Respublika Xalq yaradıcılığı Evinin təşəbbüsü ilə nota yazılaraq, fortepiano üçün işlənmiş və Azərbaycan xalq melodiyaları? (Bakı, 1957) adı altında dərc olunmuşdur. 
Bakı Musiqi Akademiyasının xalq musiqisi kafedrasının təşəbbüsü ilə Balakən, Zaqatala, Qax və Şəki bölgələrinə folklor ekspedisiyaları təşkil olunmuş, toplanan nümunələr XMK-də (Xalq 

mo 32 Ça 

Musiqisi Kabinetində) saxlanılır. Biz öz tədqiqat işimizdə burada saxlanılan bəzi nümunələrdən də istifadə etmişik. Sonralar S. Abdullayeva, А.Огап (Kərimli), F.Xalıqzadənin şimal-qərb regionuna ekspedisiyaları müəyyən bəhrəsini vermişdir. 1990-cı illərin sonunda respublikanın şimal-qərb regionlarına maraq daha da güclənmişdir. 1999-cu ildə folklorşünas Fəttah Xalıqzadə macar etnomusiqişünası və türkoloq Dr.Yanos Sirosla birlikdə Zaqatala rayonunda olmuş və maraqlı materiallar əldə 
etmişdir. 

Bakı Musiqi Akademiyasının Xalq Musiqisi Kabineti Azərbay- 
canın ənənəvi xalq musiqisi atlasını tərlib etmək məqsədilə müxtəlif 
bölgələrə səfərlər təşkil edir. Kabinetin əməkdaşı F.Xalıqzadənin Şəki 
rayonuna (eləcə də rayonun “Şorçu və  Göybulaq. kəndlərinə), 
Balakən, Zaqatala, Qax rayonlarına folklor ekspedisiyaları çox 
məhsuldar şəkildə keçmişdir. Bu regionlarda yaşayan azsaylı 
xalqların, etnik qrupların - avar, rutul, saxurların musiqi folkloru ətraflı 
araşdırılmışdır. Bu: mənbələr əsasında F.Xalıqzadə Azərbaycan 
ənənəvi musiqi atlasını? tərtib. etmiş, bunun İnternet variantı da 
hazırlanmışdır (36). 

2001-ci ildə F.Xalıqzadə Qaxın İlisu kəndində olmuş, İlisuda 
topladığı folklor materialı ətrafında tədqiqatını 2002-ci ildə dərc olunan 
cİlisunun musiqi etnoqrafiyası dünən və bu günə məqaləsində: 
cəmləşdirmişdir (35). 

2003-cü ildən başlayaraq tədqiqat işimizlə əlaqədar Şəkinin 
musiqi folklorunu öyrənib tədqiq etmək məqsədilə bir neçə dəfə 
Şəkiyə səfər etdik (2003, 2004, 2005, 2006-cı illərdə). Şəkidə olarkən 
tanınmış ifaçılarla folklor öməklərinə yaxşı bələdçilər müdrik 
ağsaqqallar, sinədəftər nənələrlə görüşərək, onların  çaldıqlarını, 
oxuduqlarını və söylədiklərini lentə aldıq: zurnaçı Rövşən Kərimov, 
Əyyub Məmmədov, İslam Ağamiyev, tarzən Fərrux Əbdürrəhimov, 
balabançalan Ağasəf Musayev, sümsü alətində gözəl el havaları ifa 
edən Həzrət Musayev, qarmon alətində ifa edən Şamil Mustafayev, 
Aydın Yəhyayev, Eldəniz Məmmədov, Faiq Məmmədovun. və 
başqalarının ifasında qədim və müasir melodiyalarla tanış olduq 
Həmçinin Ələddin Rəsulov və Ənvər Əbdüləlimov kimi musiqiçilər 
bizə gözəl el nəğmələrini, müasir Şəki folklorunu təqdim etdilər 
Sinədəftər Zəhra nənənin ifasında ninnilər və ağıları lentə yazdıq, 
Şəkinin “Ваӱ Göynükə kəndində yaşayan aşıq İsmayıl 
Allahverdiyevdən və tanınmış mədəniyyət işçisi Vaqif Kərimovdan da 
bir xeyli bilgilər aldıq. 

Şəki folklorunun bir sıra nümunələrini Bakı Musiqi Akade- 
miyasının Xalq Musiqisi Kabinetindən əldə etdik. Bu, əsas etibarilə 
1970-ci illərdə Şəkiyə olan folklor ekspedisiyasının materlallarıdır: 
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дитас̧ајапјаг Rəcəbalı Əliyev, Әјдәг Yusifov, xanəndə: Yunis 
Qarabağlı, kamançaçalan Nurəddin Bədəlov, tarzən Nemətin ifasında 
xalq mahniları, rəqslər, müasir folklor nümunələrini lent: yazısı 
əsasında nota saldıq. 

Virtuoz zumaçalan Ələfsər Şəkilinin ifasında olan folklor 
nümunələrini Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri 
Şirkətinin fond-fonotekasından əldə etdik. и 

Artıq elə bir vaxt gəlib yetişmişdir ki, xalqın zəngin: folklor 
xəzinəsinin ayrı-ayrı. regionlar ӧггә toplanması və nəşri işinə 
başlamaq, ayrı-ayrı bölgələrdə regional folklor müşavirələri keçirmək, 
vahid folklor atlası yaratmaq lazımdır. 

Filoloq Y.Qarayev bu haqda yazır: cAzərbaycan xalqının milli- 
mənlik şüurunun yüksəldiyi, onun suveren hüquqlarının möhkəm- 
ləndiyi bir dövrdə folklor sahəsində elmi axtarışlar, folklorun geniş 
təbliği xüsusi aktuallıq kəsb edir, mənəvi sahədə milli yeniləşmənin, 
mədəni tərəqqidə milli intibahın ən yaxşı ideya təminatı olurə (44). 

Ayrr-ayrı regionlar üzrə folklorun tədqiqi həm də regionlararası 
əlaqələri, onların ümumi və fərqli cəhətlərini araşdırmağı nəzərdə 
tutur, İlkinliyin özülü üzərində dayanan, bu kökdən qopmayan folklor 
nümunələri bu gün canl: tarixdir. 

Hələ XX əsrin 90-cı illərindən başlayaraq, ədəbiyyatşünaslar 
poetik söz sənəti nümunələrini, yüzilliklər boyu yaddaşlarda yaşayan 
folklor örnəklərini toplayıb nəşr etmişlər. Regional çoxcildli 
Azərbaycan folklor antologiyasıının 1-ci. cildi 1994-cü ildə dərc 
olunmuşdur. İlk cild. Naxçıvan bölgəsini əhatə edir. Sonrakı cildlər Borçalı (1996), Ağababa (1999), İraq-türkmən, Göyçə (1999), Şəki 
(2002) folkloruna həsr edilmişdir. 

1990-cı illərin birinci yarısında Azərbaycan folklorunun 
toplanması, nəşri və tədqiqi problemləri ilə bağlı Şəki, Bakı, Quba və Lənkəran şəhərlərində regional folklor müşavirələri keçirilmişdir. 1993-cü ildə Şəkidə keçirilmiş Respublika folklor müşavirəsinin materialları Azərbaycan  Tolkloru: toplama, - nəşr və: tədqiq problemləri” toplusunda (Bakı, cSabahə: nəşriyyatı, 1994) dərc edilmişdir. Topluda Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların, Borçalı, Dərbənd folklorunun tədqiqinə dair maraqlı materiallar təqdim olunur. Xüsusi maraq təşkil. edən isə Şəki Zona Elmi bazasının, elmi işçilərinin məqalələridir: Vaqif. Aslan: Şəkinin tarixi yer adları və onların söz açımıp, Nərgiz Əsgərzadə Şəki-Zaqatala bölgəsində ekspedisiya işlərinin təşkili və perspektiv istiqamətləriş. Topluda Şəki sənətkarlığı ilə (xalçaçılıq, zərgərlik, basma və boyama) bağlı oriyinal bayatılar verilmişdir. cAzərbaycan folkloru antologiyasıənın VI. cildi 
Şəki folkloruna həsr olunmuşdur. 

200. 

Çox əlamətdardır ki, antologiyaya ön sözü musiqişünas Faiq Çələbi yazmışdır. O, öz tədqiqatında Şəkinin xanəndə, ifaçılıq, xüsusən zuraçılıq, aşıq sənətinə dair maraqlı məlumatlar vermişdir. Antologiyada Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda saxlanılan Rəşid bəy Əfəndiyevin “Şəki şəhərinin etnoqrafiyasına aid olan materialları adlı əsərinin əlyazmasından götürülən Şəkinin toy 
adətləri haqqında ətraflı açıqlamalara rast gəlinir. Burada Şəki toy 
rəqqasları haqqında da maraqlı qeydlərə təsadüf olunur. Hətta 
məşhur Şəki rəqslərinin böyük bir siyahısı da təqdim edilir. 

Regionşünaslığın eyeni sahillərini” musiqişünaslardan daha tez 
mənimsəyən ədəbiyyatşünaslarımızın bu antologiyaya bizi də cəlb 
etməsi çox əlamətdar bir fakt kimi qeyd edilməlidir. Onu da qeyd 
etməliyik ki, bu antologiyada- əmək nəğmələri, mövsüm mərasim 
nəğmələrindən bir sıra poetik mətn nümunələri verilmişdir. Sonrakı 
bölmələrdə işin davamında bu nümunələri təqdim edəcəyik. 

Şəki folklorunun tədqiqində  ədəbiyyatşünas-folklorçu Azad 
Nəbiyev də müəyyən işlər görmüş, bu bölgəyə səfərləri zamanı Şəki 
əmək folklorunun ЫТ şaxəsi olan kümçü-ipəkçi nəğmələrini 
toplamışdır (53, s.21). 

Şəki folklorunun toplanmasında Şəki Zona Elmi Bazasının da 
(ŞZEB) mühüm rolu olmuşdur. ŞZEB-nın rəhbəri dil-ədəbiyyat 
müəllimi, pedaqoii elmlər namizədi Nurpaşa Umar oğlu Hümmətovun 
bu sahədə apardığı işlər xüsusən təqdirəlayiqdir. 1990-cı ildən ŞZEB 
laboratoriyaya çevrilir, cfolklor və el sənətləri, adını daşımağa 
başlayır. . 

Azərbaycan folklorunun regionlar üzrə öyrənilməsində hələ çox 
işlər görülməlidir. Folklor xəzinəsi tükənməzdir, bununla belə 
folklorun toplanması işində tempi daha da gücləndirməliyik. Folklorun 
toplanması işində ləngiməyə yol vermək olmaz. Vaxt ötüb, illər 
keçdikcə folklor örnəklərinə bələd olan yaşlı nənələr, babalar yavaş- 
yavaş dünyasını dəyişirlər. Belə sinədəftər şəxsiyyətlərdən, el 
sənətkarlarından sənətin sirlərini öyrənməliyik. 

Folklorun öyrənilməsində canlı ensiklopediya olan belə şəxsiy- 
yətlərdən başqa ikinci qaynaq - çap olunmuş folklor nümunələridir. 

İkinci qaynaq üzərində ətraflı dayanmağımız təsdüfi deyildir. 
Şəki folklorunun tədqiqi ilə məşğul olub, mövzunu araşdırarkən 
bəstəkar Soltan Hacıbəyov tərəfindən Qax, Zaqatala və Nuxa 
rayonlarında toplanmış və nota salınmış, eləcə də fortepiano üçün 
işlənmiş orilinal bir folklor məcmuəsi ilə tanış olduq. Bu məcmuə 
Azərbaycan xalq melodiyaları? sərlövhəsi altında Respublika Xalq 
Yaradıcılığı Evinin təşəbbüsü ilə 1957-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Musiqi Nəşriyyatı tərəfindən dərc olunmuşdur. 

varaq 35 4ФФ9ләӘ- 



Ümumiyyətlə, 1950-ci illərdə Bakıda belə məcmuələrin nəşr 
olunması bir tendensiyaya çevrilmişdi. F.Əmirov cAzərbaycan xalq 
mahniları (В., 1952 və B., 1955), M.Əhmədov “15 azərbaycan xalq 
rəqsi (B., 1955), T.Quliyev 15 azərbaycan xalq гәдә) (В., 1955), 
N.Əliverdibəyov cAzərbaycan xalq mahnıları: (B., 1957) və s. Mahnı 
məcmuələri səs və fortepiano üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Bir sözlə əsası: Ü.Hacıbəyli və M.Maqomayev tərəfindən 
qoyulan folkloristikanın bu bölməsinin ənənəsi bu illərdə yeni səpkidə 
inkişaf etdirilir. 

Xalq rəqslərinin fortepiano işləmələrində xalq melodiyaları yeni 
keyfiyyətlər kəsb edir. Eyni zamanda ти fortepiano: 
mədəniyyətimizin müəyyən hissəsi olan bu işləmələrdə: hər 
bəstəkarın öz fərdi dəst-xətti, təfəkkürü, özünəməxsus ifadə vasitələri 
təzahür edirə (761. 

Belə bir faktı da qeyd etmək istərdik ki, S.Hacıbəyovun işlədiyi 
“Azərbaycan xalq melodiyaları nədənsə musiqişünasların, xüsusən 
folklorşünasların nəzər-diqqətindən kənarda qalmışdır. 

Soltan Hacıbəyova / həsr olunmuş tədqiqat işlərində bu 
məcmuənin adına rast gəlmədik. T.Quliyevin с15 azərbaycan xalq rəqsin məcmüəsinə isə onun yaradıcılığını tədqiq. edən tədqiqatçılar 
qismən də olsa toxunmuşlar. 

Yalnız 1992-ci ildə 2. Abdullayevanın  cAzerbaydianskie пагобтее melodil” (V zapisi | fortepiannoy obrabotke) tədqiqat işində T.Quliyev, M.Əhmədovun məcmuələri ilə yanaşı, S.Hacıbəyovun məcmdəsi də təhlil olunmuşdur. T.Quliyevin işləmələrində istifadə омпап üsullar, harmonik vasitələr müəyyən “dərəcədə işıqlandırılmışdır 176, s.70-761. 
Z. Abdullayeva öz təhlilində məcmuədəki hər bir işləməni lad, ritmik, faktura baxımından. işıqlandırmış, harmonik vasitələrə də toxunmuşdur. Qeyd etməliyik ki, burada analitik təhlil Tofiq Quliyev, Midhət Əhmədovun məcmuələrindəki kimi. ümumiləşmiş planda aparılır, Lakin Soltan Hacıbəyovun məcmüəsi konkret regiona - Qax, Zaqatala, Şəki bölgələrinə aiddir. Buna görə də biz bu məcmuəyə təkcə musiqişünaslıq nöqteyi-nəzərindən deyil, həm də folklorşünas, etnoqraf rakursundan yanaşmışıq. İşləmələrin bədii baxımdan həlli məsələlərini işıqlandırmağa cəhd etmişik. 
Burada kiçik bir haşiyəyə çıxmaq istərdik. Məsələ ondadır ki, folklorşünaslıq çox dərin bir elm sahəsidir. Bu gün bu sahədə filoloq Yaşar Qarayevin təbirincə desək, egörüləsi işlərimiz. görülənlərdən qat-qat çoxdur? 144), 
Hələ bu sahədə bir çox cağ ləkələrə, açılmamış səhifələr vardır. Musiqişünas Qəmər xanım İsmayılovanın Müslüm Maqomayev: haqqında monoqrafiyasında (rus dilində nəşr) (Q.İsmaylova. 
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4М.Мадотаву), В., 1975, - səh.32). Musiqişünas M.Maqomayevin Ü.Hacıbəyli ilə müştərək işlədiyi cAzərbaycan türk el nəğmələrin məcmüəsi ətrafında açıqlamalar verilir. Bəstəkarın arxivində 300-ə 
yaxın xalq musiqisi nümunəsi olduğunu, eləcə də M.Maqomayev 
tərəfindən həmin dövrdə nəşrə hazırlanan cAzərbaycan xalq 
yaradıcıığıə məcmuəsinə 100-ə yaxın nümunənin daxil edildiyi qeyd 
edilir. 

Maraqlıdır. ki, Q.İsmayılova bu melodiyalar arasında Dağıstan, 
talış musiqisi nümunələri olduğunu da yazır. Bu gün folklorşünaslığın 
qarşısında yeni ən müasir tələblər qoyulduğu, onun yeni prinsiplər 
əsasında işləndiyi bir dövrdə M.Maqomayevə ald arxiv materiallarının 
araşdırılması, tədqiqi üzrə yeni istiqamətdə tədqiqat işləri aparılması 
çox maraqlı və məqsədəuyğun olardı, 

Q.İsmayılovanın tədqiqatında rast gəldiyimiz bu faktın izinə 
düşərək, digər bir maraqlı fakt ilə qarşılaşdıq. Folklorşünaslığın eyeni 
sahillərinin mənimsənilməsindən bu dəfə də filoloqlar musiqişünasları 
qabaqlamışdılar. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası M.Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutu tərəfindən 2005-ci ildə nəşr edilmiş filologiya 
elmləri namizədi Mehri Məmmədovanın “Мат Maqomayev 
arxivinin təsviriə (Bakı, еМилапә nəşriyyatı, 2005-ci il) adlı tədqiqat işi 
ilə rastlaşdıq. Burada bəstəkarın şəxsi fondundan 1968, 1974, 1990- 
cı illərdə Ədəbiyyat İnstitutuna daxil olan qiymətli qaynaqlarda da bir 
çox folklor nümunələrinin siyahısı verilib. Diqqətimizi cəlb edən isə 
belə bir maraqlı məlumat oldu: Vaxtilə M.Maqomayev qarmonçalan 
Atəf Əliyevin ifasında onun  zurnaçılardan eşidib öyrəndiyi 
Beşatılan? rəqsini nota salmışdır və onu cEl mahniları və oyun 
havalarıp adlı orkestr üçün işlədiyi məcmuəyə daxil etmişdir (49, 
s.38), 

Bu “Beşatılan? rəqsinin bir variantı ilə biz “Вегас̧папә adı 
altında Şəkidə гигпас̧аап Rövşən Kərimovun ifasında tanış 

ДЫН salmış folklor öməklərinin öyrənilməsi bu gün 
aslıqda əsas qaynaqlardan biridir. 

olunduğu vaxtdan təxminən yarım əsr Кес̧г. Amma buna 
baxmyaaraq, bu nümunələr bədi. baxımdan da öz əhəmiyyətini 
itirməmişdir. Məcmuədəki melodiyalar bəstəkarın öz zövqünə və 
üslubuna uyğun tərzdə fortepiano fakturasının ciddi imkanları Нә üzvi 
surətdə uyğunlaşdınlır. Malor-minor sistemi və mill. ladlrın arasında 
çox düzgün bir mütənasiblik yaradır. Yeni harmonik tapıntılar klassil 
harmonik vasitələrlə uzlaşır. Ornamental bəzəklər melodiyaların 
gözəlliyini daha da artırır. 
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Xalq melodiyalarının işləmələri üçün səciyyəvi olan sterotip 
faktura, bəzən polifonik ünsürlərin tətbiqi nəzərə çarpır. 

Məcmuədə 13 folklor nümunəsi verilir: 
. Sarı başlıq (Qax rayonu) 
Mərdlik rəqsi (Zaqatala) 

. Rəqs (Zaqatala) 
Rəqs (Zaqatala) 
Bəsti (Nuxa) 
Şamama (Nuxa) 

, Gəlin rəqsi (Nuxa) 
: Gülə-gülə (Nuxa) 
Üç barmaq (Nuxa) 

10. Koroğlu (Nuxa. Zurna mahnısı) 
11. Rəqs (Nuxa. Saz mahnısı) 
12. Lirik rəqs (Nuxa) 
13. Kəndiri (Nuxa) 
Nümunələr üç bölgədən - Qax (1 nümunə), Zaqatala (3 nümunə), Nuxadan (9 nümunə) toplanmışdır. Burada yenə Kiçik bir haşiyə çıxmaq istərdik. Z.Abdullayevanın bu məcmdənin təhlilində yəqin ki, mətbəə xətaları üzündən melodiyaların sayı 13 deyil, 12 verilmişdir. Məcmuədə 13-cü olan eKəndiriə - təhlildə 12 saylı kimi təqdim edilir (76, s.711. Lakin təhlilin sonunda bu melodiya 13-cüdür (76, s.751. Bundan əlavə ilk nömrə €Sarı başlıqsın məcmuədə Qax rayonuna aidiyyəti göstərilir. Lakin Z.Abdullayevanın təhlilində yəqin ki, yenə mətbəə xətası üzündən Qax rayonu əvəzinə Qazax kimi qeyd olunur. 
Məcmüədəki bütün nümunələr şimal-qərb regionunu əhatə edir, - Qax, Zaqatala-Şəki, 
Melodyialar əsasən rəqs јапппа aiddir. Bu rəqsləri iki qrupa bölmək olar: lirik, qadın rəqsləri No4 (Rəqs), Ке5 (Bəsti), Ко? (Gəlin. rəqsi), Na8 (Gülə-gülə), Ме12 (Lirik rəqs) və fəal, hərəkətli kişi rəqsləri Nat: (Sarı başlıqə),..Nə2: (eMərdlik. rəqsiə), МәЗ (Rəqsə), Меб (tŞamaməə), Мб (Ос̧ barmaqə), No10 (eKoroğluə), Ме11 (eRəqsə - “Saz mahnısı?), Ne13 (cKəndiriə). Lirik. rəqslərdə  mahnvari melodik üslub seçilir. Tədqiqatçı Z.Abdullayeva buradakı kişi: rəqslərində melodiyanın daha “çox instrumental təbiətli olduğunu qeyd edir. Ən əvvəl məcmuədəki bir sıra melodiyalarla müştərək adlı el havalarına toxunmaq istərdik. 

 Мәһит olduğu kimi Şəkidə zumaçıların repertuarında Koroğlu adı Нә bağlı havalar geniş yayılmışdır və bu havalar təbildir ki, aşıq, yaradıcılığından keçmişdir. “Kərəmi? silsiləsindən olan el havaları da belədir: Qoca Kərəmi, “Qazax Kərəmin, eKərəm gözəlləməsiə. 

т-а) 38 Ço oa 

Ы məsə 

Belə el havaları gümrah, nikbin ruhlu, cəld templi olur, zurnaçalan “Koroğlu? havasını ifa edərkən bütün gücünü, qüvvəsini sərf edərək 
virtuozluğunu nümayiş etdirir. б 

Biz Şəki folklorundan “Koroğlu” (zorxana) və “Тӧпб Koroğlu” 
havalarını zumaçı - Əliyev Rəcəbalının ifasında, €Koroğlu 
qaytarmasını isə Əldər Yusifovun ifasında nota salmışıq. 

Nümunə Net 
Koroğlu 

Rəxabılı Əliyev 

Tünd Koroğlu 

Rəzsbilı Əliyev resto: 
“R R ZA RA. minə t 

Koroğlu qayarması 
itlər Yusifov (zuma) 

Allegro: 

Koroğlu 

z 
x P с 

ildində sadalanan 47 Azərbaycan folkloru antologiyasıənın Vİ cildin: 4 
oyun “havasının . adı sırasında.  cDəli Koroğlu və Koroğlu 
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qaytarmasıənın adlarına rast gəlinir. “Koroğlu? havaları həm də 
Şəkidə zorxana oyun tamaşalarının mühüm tərkib hissəsi idi 134, 
5.27), 

Pe Hasbəyovun məcmüəsindəki €Koroğluə melodiyası orta 
templidir, rəqsvaridir, təmkinli kişi rəqsini xatırladır. Ümumiyyətlə, 
bütün eKoroğluə havaları üçün variantlı təkrar üsulu səciyyəvidir. 
sŞurə ladinda olan və müntəzəm olaraq, sŞurəun kadans 
formulunun xatırlandığı bu melodiyada da eyni İnkişaf üsulunu 
müşahidə edirik, Lakin bizim topladığımız el havaları miqyasca, daha 
geniş və mürəkkəbdir, lad-intonasiya baxımdan və ritmik nöqteyi- 
nəzərdən daha inkişaflıdır, Deməli, vaxt keçdikcə, cKoroğluə havaları 
da inkişaf etmiş, çalğı təcrübəsinin artması ilə bir sıra dəyişikliklərə 
məruz qalmışdır. 

Bizim topladığımız Şəki folklorunun nümunələrinin daha birisi Нә 
üst-üstə düşən (kəndirin rəqsinin variantıdır. S.Hacıbəyovun 
məcmuəsində bu, sonuncu nömrədir. 

Eyniadlı melodiyanı biz zurnaçalan Əliyev Rəcəbalının ifasında 
nota salmışıq. Əvvələn, onu qeyd etməliyik ki, eKəndiriə meydan tamaşalarında səslənən el havalarındandır. Şəkidə Novruz bayramı günlərində, eləcə də payızda məhsul mövsümü başa çatdıqdan sonra meydanlarda şənlik keçirilər, pəhləvanlar güləşər, kəndirbazlar kəndirin üstündə, bəzən əlinə ləngər alaraq hünərli hərəkətlər edərək, məharətli oyunlar nümayiş etdirərdilər. Kəndirbazların oyunlarını zurnaçı, balaban və nağara müşayiət edirdi. Kəndirbazın hərəkəti musiqi ilə uyğunlaşırdı. Maraqlıdır ki, bizim nota yazdığımız “Kəndiri) el havası S.Hacibəyovun məcmüəsindəki “Кәлатә ilə tam üst-üstə düşməsə də onların tematizmində uyğunluq var, Hətta 3 hissəli formada qurulan hər iki melodiyada (hər ikisi eRastə ladındadır) mayənin kvintası üzərində uzadılan burdon səs və ondan mayəyə enmə səciyyəvidir. 

Nümunə Ns2 
Kəndir 

Siacibəyov: Allegro 

Kəndi 

R.Əliyev 

та 

Melodiyalardakı belə intonasiyanın üst-üstə düşmələri rəqslərin eyni: 
sinxron hərəkətləri ilə bağlıdır. Hərəkətlərlə bağlı emelodik 
stereotiplərə formalaşır. 

Nümunə Ne 3 
Кәндин 

ВНаоварох 
Аперго 

(R.Əliyev, 
3 
i 

: Ҹ "ESR 
Hacıbəyovun. məcmüəsindəki “Ос̧ barmaqə: rəqsinin a 

ən şolklor antologiyasında bir neçə dəfə çəkilir. Bu rəqsin 
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adı cÜç barmaxo şəklində 47 oyun havasının siyahısında verilir 14, 
545), 
ə rəqs sənətinin tarixindən bəhs edən antologiyadakı 

məqalədə isə deyilir: “Xədicə qızı Ziyşan ilə toylarda cÜç barmaqə 
rəqsini məharətlə oynayardılar. Bu rəqsi ifa edən Xədicə çiynində 
gəzdirdiyi eqoşalüləə tüfəngindən bir neçə dəfə atəş açardı (4, 551). 

sÜç barmaq? rəqsi haqqında K.Həsənov cAzərbaycan qədim 
folklor rəqsləribndə də məlumat verərək, göstərir ki, Şəki 
zorxanasında pəhləvanların toppuzla: rəqslərini müşayiət edən 
“Samıxıp (“Samux”), “Qaradağlış (bu rəqs baş pəhləvanın 
solosudur) rəqslərindən sonra orta tempdə Üç barmaqə musiqisi 
çalınır. 

Bu musiqi çalınanda pəhləvanlar toppuzları dairə ilə yerə qoyub, 
oynayaraq dövrə vururlar. Çox vaxt zəncirçi adlanan baş pəhləvan 
dairənin içində rəqs edir (34, s.29-30). 

Deyilənlərdən belə bir nəticə çıxır ki, xÜç barmaqə rəqsi bir 
neçə variantda mövcud olmuşdur. K.Həsənovun göstərdiyi Şəki 
varlantında bu, sületli və oyunlu mərasim rəqsləri qrupuna aiddir. 

Azərbaycan folkloru antologiyasının VI cildində təsvir edilən 
variantda bu rəqsi qadınlar oynasa da, rəqsdə sadalanan bir sıra elementlər kişi rəqslərini xatırladır. Ümumiyyətlə, Şəki rəqs 
folklorunda kişi rəqsləri daha çox üstünlük təşkil edir. 

S.Hacıbəyovun məcmuəsindəki cüç barmaoə rəqsi (Ne9) cəld 
templi, 6/8 ölçüdədir. 

İntonasiya baxımından rəqsin başlanğıcı “Онда? rəqsini yada salır. Ümumiyyətlə, cüçə sayı ilə bağlı folklor nümunələrinə xalq rəqsləri arasında çox təsadüf edirik. Məsələn, Naxçıvan bölgəsində “Ӧс pəncən yallısı, Ordubadda cÜçayaqə yallısı (Təkzərə), cÜç addım? yallısı belə say adları ilə bağlıdır. Onu da qeyd edək ki, кӧс̧ә rəqəmi xalq təfəkküründə müəyyən rəmzi məna daşıyır. 
Nümunə No4 

Üç barmaq 

Allegretto: (S.Hacibəyov) 

6000—0—55——.:——c 
Üçbarmaq? rəqsinin quruluşu da maraqlıdır. cSegahə ladında 

olan bu rəqs 16 xanəli, kvadrat quruluşlu, mürəkkəb period (4 xanə 4 4 xanə * 4 xanə 44 xanə) formasındadır. Zərgər: dəqiqliyi ilə ölçülüb - biçilmiş belə klassik formanın xalq musiqisi nümunəsində müşahidə edilməsi xalq təfəkkürünün məhsuludur. 

с 

– Şəki folkloru nümunələrini araşdırarkən biz sSarbaşıı adlı bir nəğməni Ənvər Əbdüləlimovdan eşidib lentə aldıq. Şən, oynaq ruhlu bu mahnını bizə təqdim edərkən ifaçı ona xalq havası əsasında 
özünün mətn qoşduğunu açıqladı 

Nümunə Ne 5 
Sarı başlıq 

Moderato con пиано (Sihieibəyov) 

2 

Оз ва дар әвәл, qal-xib. gir - və - yə gaz 

Sə-rin hasan qəl = bə ya-tır, sə-rin ha-van qəl = bə yazlı, hey 

Təbiət mövzusunu, doğma diyarın gözəlliklərini tərənnüm edən 
bu mahnı da Qax rayonunda yerləşən Sarıbaş kəndinə həsr 
olunmuşdur. Müasir folklorun bir nümunəsi olan bu mahnının 
melodiyasının biz S.Hacıbəyovun məcmuəsində Qax rayonuna aid 
edildiyi qeyd olunan (San başlıqı (məcmuədə 1-ci nömrə) el 
havasının melodiyası ilə identik olduğunu müşahidə etdik. 

“San başlıqəın giriş xanələri isə intonasiya baxımından Şəkili 
zumaçalan Rəcəbalı Əliyevin ifasında nota saldığımız eKəkliyiə el 
havasını xatırladır. Girişlə eKəkliyibnin başlanğıcının fərqi yalnız 
xanələrarası sinkopada özünü büruzə verir. b | 

типә ар Sarı başlıq 

(S.Hacıbəyov) Moderato con moto 

ә arə) 43 Qiş. 



Kəkliyi 

(R.Əliyev) Allegretto moderato: 

qm 
S.Hacıbəyov bu melodiyanı. Qaxda eşidib nota salmışdır. 

Azərbaycanın şimal-qərb regionlarında müştərək melodiyaların 
mövcudluğu istisna hal deyildir. Qax folkloruna aid olan bu melodiya 
sonra tədricən yaxın bölgədə Şəki folklorunda özünə yer tapmış, bir 
qədər dəyişikliklərə uğramışdır. Biz Şəkidə olarkən iki zumaçının - 
İslam Ağamiyev və Əldər Yusifovun ifasında iki rəqəmli variantda, 
eyni müştərək ada və proqramlı məzmuna malik olan ас̧обап 
qayada qaldıp (bunlardan biri oynaq, rəqsvari, ikincisi isə yallı 
ritmindədir) havalarını eşidib nota saldıq. Folklorşünas Fəttah 
Xalıqzadə Qaxın İlisu kəndində olarkən bu bölgədəki 
tütəkçalanlardan da eyniadlı el havasının mövcudluğu faktını eşidib. 
qeyd etmişdir. Hər hansı melodiyaya poetik mətn qoşulması bir sıra el 
havalarının həm rəqs, həm də mahnı kimi mövcud olması folklor üçün 
yeni hal deyildir: cXalabacıp, sGülgəzə rəqsləri buna nümunə ola 
bilər. Müasir folklorda bu cəhət ənənəvi hal almışdır. Şəkidə biz eÇal 
oyna? xalq mahnısı əsasında cSüngüzarə havası ilə tanış olduq. 

sHər hansı folklor örnəyi yaşadığı, fəaliyyət göstərdiyi konkret 
situasiyada mütləq mürəkkəb funksional əlaqələrə girir, mədəniyyətin 
müxtəlif yarusları və kod sistemlərində müxtəlif mənalar törədir. Hər 
bir folklor mətninin fasiləsiz olaraq yeni mənalar yaratma-generativlik 
qabiliyyəti varə 141, s.5991. 

Tematizm baxımından uyğun gələn bu iki melodiyanın 
sərlövhələrinin açımı da maraq. doğurur. Bizim. təqdim etdiyimiz “Sarıbaşı? toponim İSaribaş"ıl mənası daşıyır. Elə poetik məzmun 
da buradan irəli gəlir. 

S.Hacibəyovun təqdim etdiyi melodiya isə cSarı başlıqə? adlanır. Bizim zənnimizcə Sarı başlıq ifadəsi sonralar zaman: keçdikcə transkripsiyaya uğramış və yeni şəklə cSarıbaşış şəklinə düşmüşdür. “Sarı başlıqə ifadəsinin açımını isə belə vermək olar. Başlıq 
burada bir neçə məna daşıya bilər: 

1) Başlıq - başa geyilən örtük mənasında. . 2) Başlıq - zərgərlik məmulatı, qızıl və gümüşdən düzələn, baş örtüsü altından qızların qoyduğu bəzək, cütqabağı, gəlintacı mənasında, Şəkidə R.B.Əfəndiyev adına tarix-diyarşünaslıq muzeyinin etnoqrafiya şöbəsində istehsal sahəsi ilə bağlı bir sıra 

dü ə 

zərgərlik məmulatları (sinəbənd, kəmər, bilərzik və =.) sırasında başlıq da nümayiş etdirilir. 
Ola bilsin ki, cSarı başlıq toy mərasimində zurnaçıların ifa etdiyi melodiyalar qəbilindən olmuşdur. 
“Sarı başlıq? və cSaribaşın melodiyalarının hər ikisi eşurp 

ladındadır. Lakin cSarı başlıqə sşurə ladının diatonik səsdüzümünü əhatə edir (mi-şur). 
Nümunə Ne 7 

“Sari başın mahnisi: isə qşurə ladının: alterasiyalı şəklinə 
uyğundur (УБ alterasiyası Нә). Bu artıq lad baxımından inkişafdır. 

mo 

Nümunə Ne 8 

5... 
Hər iki melodiya 6/8 ölçüdə olub oynaq, rəqsvari punktir ritmi ilə 

səciyyələnir. 
S.Hacıbəyovun Sarı başlıqəda istifadə etdiyi harmonik 

vasitələr də milli koloritə uyğundur: kvarta quruluşlu, sekunda 
quruluşlu akkordlar. 

Müşayiətdə üç növ ritmik formul tətbiq edilir: 
ду д7 7 7 /Z)zəm alətərnin ritmi, 

20204. 
pə 
S.Hacıbəyov məcmuədə 5 işləməni rəqs јапп adı altında təqdim. 

edir: Мә2 - mərdlik rəqsi (Zaqatala rayonu), МеЗ - Rəqs (Zaqatala 
rayonu), Ке4 - Rəqs (Zaqatala rayonu), Na11 - Rəqs (Nuxa rayonu. 
Saz. mahnısı) və Ме12 - Lirik rəqs (Nuxa rayonu). 2, 3 və 4 saylı 
rəqslər Zaqatala bölgəsinə aid olduğu üçün onların təhlili üzərində 
ətraflı dayanmayacağıq. 

Mərdlik rəqsi (Ме2) - 6/16 ölçüdə ləzginkadır, gümrah ruhlu kişi 
rəqsidir. 

Rəqs (МеЗ) - cəld templidir, bu rəqs də ləzginkanı xatırladır. 
Burada işlənmə faktura baxımından diqqəti cəlb edir. Özünəməxsus 
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üç laydan ibarət faktura bütün rəqs boyu saxlanılan ritmik ostinatoya 
əsaslanır. Bu ostinato bir növ aşıq harmoniyaları üzərində 
qurulmuşdur.  Müşayiətdə aşıq musiqisi üçün səciyyəvi olan 
harmoniyalar istifadə olunur. 

Nümunə Nə 9 
“EFEÇVEEFEL 

Rəqs 

Allegro 

Rəqsin melodik inkişafı vahid ruşeymin variantlı inkişafı 
üzərində qurulur (sşurə ladında). 

Məcmüədəki 4-cü işlənən eRəqsə lirik qadın rəqsidir. “Rasto: 
fadında başlanıb, с̧иг ladında bitir. 

11 saylı (Кәдзә həm də csaz mahnısı) kimi təqdim edilir. Saz 
çalğısının təqlidi melodiyanın orqan punktu fonunda saxlanması, 
sekunda ahənglərində özünü büruzə verir. Geniş həcmli bu rəqs 
sadə üçhissəli, variantlı formadadır: AvB.A1. 

Orta hissədə burdon səslər, ostinato kimi saxlanılan boş kvinta 
ahəngləri (aşıq harmoniyaları) nəzərə çarpır. 

Nümunə Ne10 
Rəqs 

— зимомарныдә 

Rəqsin lad əsasını cSegahəın alterasiyalı şəkli təşkil etsə də, 
sonda qəfildən aşıq çalğısındakı kimi ritmik dayanacaq baş verir və ““Şurxun tipik kadensiyası səslənir. 

Ме11 lirik rəqs də miqyasca inkişaflıdır: АВСА, sŞüştərə ladında 
olan rəqsin orta hissəsində cbayatı-şirazə ladına keçid baş verir. Nümunə Ne11 

Lirik rəqs 

Məcmuədəki sGəlin rəqsi (Nuxa) toy mərasim folkloruna aiddir. 
Melodiya eŞurə ladındadır. Bir qədər cəld templi olmasına baxmayaraq, 
rəqs lirik xarakterlidir. 

“Gülə-gülən rəqsi - bu rəqs də qşur? ladındadır, lirik səciyyəlidir. 
Məcmdüədəki “Вәзбә və  cŞamaməə: rəqsləri nisbətən müasir 

rəqslərdir. Ötən əsrin ortalarından başlayaraq, müxtəlif rəqslərin qadın 
adları ilə adlandırılması bir dəb halı almışdır: eSolmaz?, “Мәјаһәјә, 
“Dilşad” rəqsləri və s. Sadalanan bu rəqsləri qarmonçalan Teyyub 
Dəmirov bəstələmişdir. Həmən rəqslər sənətkarın ifasında Azərbaycan 
Dövlət radiosunun fondunda saxlanılır. 

“Bəsti? rəqsi eçahargahə ladındadır, rəqs ikihissəli quruluşdadır. 
AB:. Lirik səciyyəli bir rəqsdir. 

Rəqsin quruluşunda dəqiq kvadratlıq diqqəti cəlb edir. 
“Şamama” rəqsi isə daha qıvraq və gümrah ruhludur. Rəqsin 

melodiyası (cşurə. ladında) zəngin melizmatikası ilə seçilir. . 
Haqqında söhbət açdığımız bu və ya digər mənbələr Şəkinin 

musiqi folklorunun öyrənilməsi üçün bir zəmin olaraq bu sahədəki 
tədqiqat işimizin səmərəsini artırır. Bu mənbələr onu da təsdiq edir ki, 
qədim tarixi olan Şəki və onun mədəniyyəti, musiqi folkloru xalqımızın 
həm qiymətli, milli-mənəvi sərvətlərindəndir, həm дә çoxşaxəli və 
zəngindir. Odur ki, bu xəzinəni nə qədər araşdırsaq bir o qədər sərvət 
əldə edəcəyik. Bu mənada Şəkinin musiqi folklorunun öyrənilməsi çox 
aktual və lazımlıdır. Belə tədqiqatlar və araşdırmalar yalnız Şəkiyə deyil, 
bütün bölgələrimizə aiddir. 
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II FƏSİL. ŞƏKİ MUSİQİ FOLKLORUNUN (ANR TƏSNİFATI 

“Son zamanlar dünya sənətində, 
dünya sənət aləmində folklora bir 
qaçış əmələ gəlmişdir... 
Folklora meyi etmək, torpağa meyi 
etməkdir, xalqa meyl etməkdir. 

Bəxtiyar Vahabzadə /23, s.135/ 

Folklor hər bir xalqın mənəvi yaradıcılığının təcəssümüdür. Şəki 
əhalisinin əsrlərdən miras qalan folklor örəkləri Şəkinin tarixi və 
onun mənəviyyat xəzinəsidir. Şəkinin folkloru özünəməxsus zəmində 
inkişaf etmişdir. Odur ki, bu bölgənin əhalisinin əski adət-ənənələri, 
mifologiyasının izləri indiyə kimi yaşamaqdadır. 

2003-cü ildən başlayaraq Şəkiyə səfərlərimizdə müdrik el 
ifaçıları, sinədəftər nənələrlə görüşmüş, eşitdiklərimizi qələmə 
almışıq. Bu nümunələr o qədər zəngin və rəngarəngdir ki, onları bir 
xəzinəyə bənzətmək olar. Hər dəfə folklor ekspedisiyasında olarkən 
unudulmaz. sənətkarımız, xalq musiqisinin təəssübkeşindən olan 
ölməz Bülbülün bir ifadəsini xatırlayırdıq: “Xalq musiqisi, tarixi 
özündə qoruyub saxlayan bir xəzinədirə (19, s.1211. 

Şəki torpağını qarış-qarış gəzdikcə, buradakı tarixi abidələri, 
gözəl memarlıq sənəti nümunələrini, muzeyləri seyr etdikcə Şəkinin 
mədəniyyətinin, musiqisinin, folklorunun öz təkraredilməz 
məziyyətlərinə görə Azərbaycanın digər regionlarından fərqləndiyinin 
bir daha şahidi olduq. cBir sıra mühüm xüsusiyyətləri - inkişaflı şəhər 
musiqi mədəniyyəti, muğam sənətinin yayılması və əsasən milli: 
üslubu ilə seçilənə. (bizimdir - S.Təhmirazqızı). Şəki musiqi 
mədəniyyətipnin ətraflı tədqiqata ehtiyacı olduğunu, bu sahədə hələ 
çox perspektiv işlərin folklorşünasları qarşıda gözlədiyini tam mənada 
təsdiqlədik. 

Virtuoz  zumaçılıq sənəti, Azərbaycanın digər bölgələrində 
olmayan spesifik sənət növləri, zəngin peşələrlə bağlı əmək 
nəğmələri, zorxana musiqisi, qəhrəmani instrumental havaları 
dinləyib tanış olduqca tədqiqat üçün zəngin materiallar əldə etdik. Bir 
sıra el sənətkarları ifa etdikləri musiqi parçaları ətrafında bizə çox 
maraqlı informasiyalar. verdilər. Bu maraqlı açıqlamalar tədqiqat 
işimizdə qısa komentiriyadır. 

Aşıq musiqisi ilə sıx bağlı olan qəhrəmani-instrumental el 
havalarını zumaçıların ifasında dinlədikcə, bu јаппп polifunksional 

126 8 (Фаәлти- 

əhəmiyyət daşıdığını, geniş spektrə malik olduğunun bir даһа şahidi olduq (toy mərasimləri, pəhləvan yarışları, teatrallaşmış meydan tamaşaları). 
yə ClKlorunu toplayarkon bir neçə səciyyəvi cəhəti müşahidə 
= 1) Şəki folklorunda qədim laylarla yanaşı, müasir folklor da inkişaf edir. 

2) Şəhər folkloru da formalaşıb. 
3) Xalq ifaçılığının müxtəlif sahələri - xanəndə, aşıq sənəti, zurnaçılıq bir-biri ilə sıx surətdə qaynayıb-qarışmışdır. Buradan da müxtəlif anrların çoxşaxəli qohumluğu yaranmışdır. Məsələn: zumaçıların repertuarında geniş yer tutan eDəli Когобјиә, eTünd 

Koroğluə, eKərəm gözəlləməsiy, “Qoca Kərəmip, “Qazax Kərəmin 
rəqsləri bilavasitə aşıq yaradıcılığı ilə bağlıdır. 

Şəkidə olarkən topladığımız folklor nümunələri zəngin və çox 
rəngarəngdir. Odur ki, bu materialları tədqiq etmək üçün onları 
müəyyən qruplara bölmək və јапг təsnifatını verməyin labüdlüyü faktı 
qarşısında qaldıq. Onu da qeyd etməliyik ki, folklorşünaslıqda 
danrların qruplaşdırılması bir qədər mürəkkəbdir. Buna görə də hər bir 
folklorşünas özünə əlverişli olan mövqeyi seçmək qərarına gəlir. 

Folklor: nümunələrinin јапг differensasiyasını apararkən, bəzi 
folklorşünaslar məzmun, poetik xüsusiyyətlər və funksiyanı əsas 
götürürlər. 

Çox vaxt јапг təsnifatı aparılarkən ümumiləşmiş metod və 
prinsiplərə istinad olunur, Nəzəri baxımdan јапг = musiqi 
yaradıcılığının yaranışı, ifa şəraiti və dərkedilməsi İlə bağlı olaraq 
onun mənasını ehtiva edir. 

Musiqişünsliqda cianr = məzmunun ümumi xarakteri ilə 
müəyyən olunmuş əsərin növüdürə (95, s.13). Deməli, јапг səciyyəsi 
bilavasitə məzmundan irəli gəlir, јапг zahiri əlamətə görə müəyyən 
edildikdə ifaçılıq vasitələri əsas göstərici olur. 

Beləliklə yanr anlayışı iki məna kəsb edir: 
1) Zahiri əlamətlərə istinad etmə 
2) Daxili əlamətlərə istinad etmə (yəni bilavasitə musiqi 

məzmununun açılması) 
Lakin folklorşünas üçün ifa vasitələrinə (zahiri əlamətlərə) görə 

qruplaşdırma elmi nöqteyi-nəzərdən çox əlverişli deyildir. Belə mövqe 
haradasa tədqiqatda müəyyən dağınıqlığa, itkilərə gətirib çıxara bilər. 
Bu da folklorşünas üçün müəyyən nöqsanlar yaradır. 
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V.Propp yazırdı: elanr-folklorun bədii, ideya və tarixi baxımdan 
öyrənilməsi və onun tarixi inkişaf mərhələlərinə uyğun nəticələrin 
çıxarılması üçün daha etibarlı elmi vahiddir) 196, s.41. 

Rus folklorşünası İ.Zemsovskinin fikrincə: cÜmumiyyətlə, јапг 
sistemi yoxdur, yalnız tarixən şərtləndirilmiş və tarixən dəyişilən 
sistemlər vardırə 181, 5.24). 

Folklor daima inkişafdadır, bu xalq mədəniyyətinin ictimai-tarixi 
mərhələlərinə uyğun baş verir. Bu baxımdan V.Proppun fikri daha 
konkretdir. ( 

Јапг təsnifatı musiqinin ictimai funksiyaları, belə ki, ictimai- 
məişət, ictimai-tətbiqi ilə əlaqədardır. Məsələn: Şəki folklorunda 
özünəməxsus kümçü-ipəkçi, hana nəğmələri mövcuddur. Bu nəğmə- 
lər bilavasitə məişətlə, Şəki sənətkarlığı ilə bağlı yaranmışdır. Və ya 
Şəkidə idmanın güləş növünün inkişafı ilə əlaqədar zorxana 
musiqisinin müxtəlif növləri meydana gəlmişdir. 

Çoban əməyi ilə bağlı sümsü alətində çalınan havalar folklorda 
özünə geniş yer tapmışdır. Və yaxud Azərbaycanın şimal-qərb 
bölgələrində gəlinin bəy evinə atla aparılması adəti mövcud olduğuna 
görə el arasında zumaçıların ifa etdiyi cGəlin atlandın havası 
yaranmışdır. 

Şəki zumaçılarının ifasında geniş yayılan cÇoban qayada дад 
havası proqramlı süfetli el havası olub, çoban. əməyi ilə əlaqədar 
yaranmışdır. Biz bu el havasının iki variantını zumaçı İslam və Əidər 
Yusifovun ifalarında nota salmışıq. Eyni adlı el havası haqda 
musiqişünas F.Xalıqzadəyə Qaxın İlisu kəndində tütəkçalan 
İbrahimxəlil Rüstəmov da məlumat vermişdir. Bizə isə bu əhvalatı 
Şəkinin Şin kəndində Əşrəf adlı bir qoca söyləmişdir. Bu digər yaxın 
bölgələrdə də ifa olunur, Məzmun belədir: adətə görə oğlan 
evlənərkən nə isə bir igidlik göstərməli imiş. Bu məqsədlə toyu olan 
çoban ova çıxır. Ov zamanı o, hündür bir qayaya tuş gəlir, artıq gecə 
olduğundan yolunu azan çoban qaya üstünə çıxaraq burada qalmalı 
olur. Kəndə xəbər çatır ki, çoban qayada qalıb. Ona kömək 
məqsədilə kənd camaatı qayaya doğru gedir. Lakin, çobanı qayadan 
endirə bilmirlər. Nəhayət, qərara gəlirlər ki, onun sevgilisini, gəlini 
gətirsinlər. Belə də olur. Sevgilisi qaya dibində dayanıb üz cizgiləri ilə 
çobanı sevdiyini və qayadan enməsini işarə edir. Bunu görən çoban 
özündə cəsarət tapıb qayadan tullanır. 

Daha bir nümunə zumaçıların ifa etdiyi cBeşaçılanı oyun 
havası ola bilər, Beşatılan - silah adı, tüfəng növüdür. Bu tüfəng növü 
Şəkidə yerli tüfəngsazlıq sənəti tənəzzülə uğradıqdan sonra 
yaranmışdır. Əvvəllər Şəkidə tüfəngsazlıq müstəqil sənət sahəsi 
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olmuşdur. Bu sənət növünün izləri cBeşaçılanı oyun havasında özünü göstərir. Düşmənə qarşı böyük mübarizə yolu keçən Şəki əhalisi: cəngavər döyüşçülərin hərbi yarağını özləri hazırlayırdılar. Odur ki, belə rəqsin yaranması təbiidir. Eyni zamanda keçmişdə gəlini bəy evinə apararkən güllə atardılar. Yəqin ki, güllənin silahdan atılması ilə alaqədar bu zaman cBeşatıları? oyun havası ifa olunardı Bu havanın adına indii cBeşaçılanı da deyirlər. Bütün bu deyilənlərdən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, clanrın genetik aparıcı əlaməti həyati (ictimai-məişət) funksiyasıdırı 181, s.29). 
Hər bir folklor јапп xalqın müəyyən tələbatına uyğun meydana 

gəlmişdir. Ən sadə nümunələr belə müəyyən funksiya daşımışdır. 
Beləliklə, јаппаг əvvəlcə funksionallıq, sonra poetik mətn və 

daha sonra musiqi səviyyəsində differensasiya olunur 181, s.30), 
Ümumiyyətlə, Azərbaycan (folklorşünaslarının yanr təsnifatı 

prinsiplərini də nəzərə alaraq, Şəki folklorunun konkret nümunələrinin 
təhlili əsasında belə bir јапг təsnifatı vermək olar: 

1) Xalq таһпиап, 
2) Rəqslər. 
3) İnstrumental havalar (əsas etibarilə nəfəsli alətlərdə ifa 

olunan) 
xalq mahnıları öz daxilində belə qruplara ayrılır: 
1. Əmək mahnıları: buraya holavar, sayaçı nəğmələri, kümçü 

(ipəkçi) nəğmələri, nehrə nəğmələri, hana (xalçaçılıq) nəğmələri, 
müxtəlif sənət növləri ilə bağlı olan nəğmələr (zərgər, basma, 
boyama ilə) aiddir. 

2, Mərasim nəğmələri: buraya toy mərasimi ilə bağlı mahnılar 
və yas mərasimi ilə bağlı ağılar aiddir. Mərasim nəğmələrinin ikinci 
qrupunu mövsüm mərasim nəğmələri (Novruz mərasimi ilə bağlı və 
qodu nəğmələri) təşkil edir. 

3. Uşaq mahniları: buraya beşik nəğmələri - nimnilər daxildir. 
4. Yumorlu-zarafat mahnıları, 
5, Lirik mahnilar - bu qrupu biz öz tədqiqat işimizdə şəhər xalq 

lirik mahniları ilə (ŞXLM) təmsil edirik. Qeyd etməliyik ki, şəhər xalq 
lirik nist (ŞXLM) terminini azərbaycan folklorşünaslığına 
musiqişünas F.Çələbiyev gətirmişdir (99). 

6. Müasir xalq lirik-vətənpərvərlik mahnıları (ŞXLM termininə 
uyğun, biz bu mahnıları MXL-VM kimi qeqd edəcəyik.) 

Şəki folklorunun ikinci şaxəsini rəqslər təşkil edir və onlar da öz 
daxilində bir neçə qrupa ayrılır: 

1. Oyun havaları. 
2. Yallılar: Rəqs-yallı və oyun:yallılar. 
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3. Müasir rəqslər. : 
Şəki folklorunun üçüncü şaxəsini instrumental havalar təşkil 

edir, buraya əsas etibarilə nəfəsli alətlərdə (zuma, balaban, sümsü) 
ifa olunan folklor: nümunələri aiddir. İnstrumental musiqi вә öz 
növbəsində bir neçə qrupa ayrılır: 

1. Zorxana musiqisi. 
2. Qəhrəmani-instrumental havalar. 
3, Meydan tamaşaları ilə bağlı havalar, 
4. Proqramlı instrumental havalar, 
5. Toy məraisimi ilə bağlı havalar. 
Şəkidə olarkən folklor ekspedisiyaları zamanı azsaylı xalq olan 

rutulların folkloru ilə qismən də olsa tanış ola bildik. Rutullar - azsaylı: 
xalq olub Dağıstan Respublikasında və Azərbaycanın bir sıra şimal 
məntəqələrində yaşayırlar, Onlar əsasən Qaxın Üzümlü və Xırsa 
kəndlərində, Şəkinin Şorsu, Göybulaq, Şin: və Aydınbulaq. kənd- 
lərində və Zaqatalanın bəzi kəndlərində məskunlaşmışlar. Rutulların 
dili Dağıstan dillərinin ləzgi qrupuna. aiddir. Bu dildə ərəb, fars 
xüsusən azərbaycan və rus mənşəli sözlər var. Rutul dili yazısızdır. 
Rutul etnik folklorunun toplanması və tədqiqi məsələləri folklorşünas 
F.Xalıqzadə tərəfindən də araşdırılmışdır (36). 

Maddi və mənəvi mədəniyyətlərinə görə rutullar ləzgilərə və 
Samur çayının yuxarı axarında yaşayan başqa xalqlara yaxındırlar. 
Əsasən heyvandarlıq (qoyunçuluq) və əkinçiliklə məşğul olurlar, 

Şəkidə olarkən sümsü alətində gözəl havalar ifa edən Həzrət 
adlı ifaçı bizi bu etnik folklorun bəzi nümunələri ilə tanış etdi. Həzrət 
bu alətdə еВауаһә el havasını çaldı. Oynaq, rəqsvari bu hava alətin 
kiçik diapazonuna uyğunlaşaraq çox yığcam səsləndi. İfaçının çaldığı şğim rəqsinin adı Şəkidə rutulların yaşadığı Şin kəndinin adı ilə 
ağlıdır. 

Sonra Həzrət bizə cLilayə adlı ləzgi bayatısını oxudu. Melodik 
diapazonu kiçik olan bu mahnının poetik mətni 7 hecalıdır, hər sətirdə ciilayə və cMaral xanım? sözləri təkrar olunur. 

Ümumiyyətlə, lilaylar rutul folklorunda geniş yayılan havalardandır. 
Beləliklə, biz Şəki folklorunun јапг təsnifatının ümumi mənzərəsini cızmağa “cəhd etdik. Ümumiyyətlə, folklorşünaslıqda İanrların qruplaşdırılmasının bir. qədər qeyri-sabit. olduğunu nəzərə alaraq özümüzə əlverişli olan mövqe seçməyi qərara aldıq. Folklorşünaslıqda dəqiq: bölgülü sistemləşmə aparılması qeyri- mümkündür. Çünki miqdar etibarilə ianrlar çoxdur və: onlar öz arasında bir-birilə sıx təmasdadır. Məsələn: meydan tamaşaları, 
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zorxanada ifa olunan instrumental musiqi həm də rəqslərə, oyun havalarına aid edilə bilər. 
Buna görə də folklorda ianrın ənənəvi bədii kanon olduğunu 

nəzərə alaraq, təsnifatı musiqinin ictimai funksiyalarına: uyğun normaların kanonikləşməsinə əsasən aparmağı qərara aldıq. danr 
təsnifatını belə bir cədvəldə ifadə etmək olar. 

Məlum olduğu kimi XİX əsrdə Şəki artıq Azərbaycanın şimal- 
qərbində başlıca sənət və ticarət mərkəzi idi. 1861-ci ildə Şəki sənətkarlarının sayı 1735 nəfərə çatmışdı. Şəki əhalisinin yüksək mədəniyyətini əks etdirən elementlərdən biri olan ipək parçalar gözəl 
naxışları, zərif çeşidləri ilə seçilirdi. 

Şəkililərin ata-baba sənəti olan ipəyin alınması üçün barama 
bəslənirdi. Böyük əziyyət tələb edən barama qurdunun bəslənməsi 
zamanı bu iş prosesində müxtəlif əmək mahnıları oxunurdu. Bu 
mahnılar el arasında kümçü-ipəkçi nəğmələri adı altında 
formalaşmışdır. Kümçü nəğmələrində barama qurdu əzizlənir, çünki 
o, Əsas dolanacaq vasitəsidir. 

Folklorşünas-filoloq Azad Nəbiyev “Еј nəğmələri, xalq oyunları 
tədqiqat işində göstərir ki, Şəkidə olarkən би bölgədə 
ekspedisiyalarda bir sıra nəqəraf, misra, qoşa misra şəklində qurulan 
kümçü nəğmələrini toplamışdır 153, s.26). 

Bu mahnılar qurdun bəslənmə qaydaları, onun yetişməsi 
mərhələri ilə bağlıdır. 

El yozumuna görə barama qurdunun beş yuxusu olur: cqara 
yuxuə, cçümsazə, ckiçik yuxu”, culu yuxuə, eşah yuxusu. 

Aşağıda A.Nəbiyevin təqdim etdiyi həmin kümçü nəğmələrinin 
poetik mətnlərini veririk: 

Çıxdı qızım Yazdımı 
Tərəcəyə. Gözdən qoru 
Büküm qoyum Deyinti 
Bələcəyə Sözdən qoru... 
Yorğanı Çıxdı qızım. 
Naz-naz olsun Tərəcəyə, 
Yarpağı Büküm qoydum 
Az-azolsun. Bələcəyə, 

(bu nəğmə qurdun tərəcəyə qoyulması mərasimində söylənilir). 
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“Qara yuxun 
Yatanım 
Yuxuma 
Şəkər qatanım. 
Yorğanın 
İsti olsun 
Yad gözə 
Tüstü olsun. 

“kiçik yuxun. 
Baramamı 
“Kiçik yuxun 
Apardı 
Həsir üstə, 
Nənəm 
Həşir qopardı. 
Atlas yığdım 
Tut ağacı 
Boyunca 
Qurda verdim, 
Qurd yemədi 
Doyunca və 5. 

= Ви nəğmələrin poetik mətnini müşahidə etdikdə onlarda danışıq dilinin metrik vəznlərinin əks olunduğunu görürük. 
Çix-di qı- zim: tə - rə - cə - yə, 

Bü - küb qoydum naz - naz ol - sun. 

Yor-ğa-nı naz - naz ol - sun 

Yar-pa-ğı az-az ol- sun. 
әак оз mətnin özündə daxil qruplaşmalar olduğu müşahidə, 

“Şəkidə əmək mahnılarının bir qismini də xalçaçılıqla əlaqədar hana nəğmələri təşkil edir. Bu nəğmələrin poetik mətni bu gün də yaşamaqdadır. Şəki Zona Elmi Bazası folklor ekspedisiyalarında belə hana nəğmələrini toplamağa nail olmuşdur. xalça toxuyan qızlar öz ürəyindən müxtəlif hi ilməni vuranda bir mənalı misra deyirdilər rn 
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Belə mahnlar əməyi yüngülləşdirir, ilmələrin səsi nəğmənin 
ritmi ilə həmahəngiik təşkil edirdi. 

Xalça toxuyan qız hər ilməni vurduqca sevgilisini düşünür. 

Əzizim, yüz ilməni, 
Açaram yüz ilməni, 
Vəfalı yarım olsa, 
Yaşadar yüz il məni. 

Xalça toxumaq prosesi çox əziyyətli bir işdir. Onu toxuyan hər 
kəs yeni bir sənət əsəri yaradır, gecəsini, gündüzünü hananın 
qarşısında keçirir. 

Dilimin andı hana, 
Dizimin bəndi hana. 
Yaxşı toxun, tez kəsil, 
Bir gəzim kəndi hana. 

Əmək nəğmələri içində yalnız poetik mətni bizə gəlib çatan 
nümunələrdən biri də nehrə nəğmələridir. Bu nümunələrlə biz 
Azərbaycan folkloru antologiyasında (VI cild - Şəki folkloru) tanış 
olduq (4, .80). 

Onu da qeyd etməliyik ki, Şəki folklorunun toplayıcılar bu 
nümunələrdə, eləcə də bir sıra: başqa folklor nümunələrində 
Azərbaycan dilinin digər dialektlərindən xeyli seçilən Şəki dialektinin 
fonetik, morfololi və leksik xüsusiyyətlərini saxlamağa cəhd etmişlər. 
Ümumiyyətlə, dünya praktikasında - folklorşünaslıqda da çox vaxt 
yerli danışığın tipik cəhətlərini seçmə əlamətlərini əks etdirən 
regional-tələffüz rənglərin saxlanılması hallarına rast gəlirik 133, s.161, 

Ümumiyyətlə, əmək mahniları iş prosesini yüngülləşdirmək üçün 
oxunur. Nehrə mahniları da bu qəbildəndir. 

Bu nəğmələrdə bütün Şərqdə məşhur olan Şəki kulinariyası öz 
əksini tapmışdır. Çox incə boyalarla Şəki qonaqpərvərliyi tərənnüm 
olunur. 

Nehrəm oll 
Nehrəm ol, nehrəm ol, 
Öyümə qonax gəlitdi, 
Aşım yavan qalıtdı 
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Nehrəm ol, nehrəm ol, 
Təzə yağı tapmışam, 
Köhnə yağı qıymıram 
Nehrəm ol, nehrəm о). 

Bu nəğmələrin mətnində regional kolorit hiss olunur. 
Şəkidə bir çox sənət növləri - zərgərlik, basma, boyama, tikmə, 

dulusçuluq. və 5. inkişaf etmişdi. Şəkinin əl: tikmələri, insan 
təxəyyülünün incəliklərini əks etdirən - təkəlduz, gözəl milli geyimlər 
bütün dünyada məşhur olmuşdur. Güləbətin və muncuqla işləmə çox dəbdə idi. Geyimləri qızıl və gümüşdən düzəldilən bəzək əşyaları zinətləndirirdi. Bütün bu sənət növləri zəngin nəğmələrdə öz 
təcəssümünü tapır. 

Tütünü yığdım laydan, 
Yarım gözəldir aydan. 
Yarıma köynək biçdim, 
Taftası var humaydan. 

Yaylığım tirmədəndi, 
Çeşnisi dənbədəndi. 
Görüşə gəl, sevgilim, 
Dünya gəldi, gedəndi, 

dara oğlan, 
Gedirsən, hara oğlan. 
Toxuyub yaylıq verdim, 
(итә qara oğlan. 

Göy üzü damar-damar, 
Göydən yerə nur damar, 
Qızlara nə yaraşır, 
Qızıl qübbəli kəmər./27, s.20) 

Bu nümunələr N.Əsgərzadənin Şəki-Zaqatala bölgəsində: ekspedisiya işlərinin təşkili və perspektiv istiqamətlərin məqaləsindən götürülmüşdür, Qeyd edək ki, N.Əsgərzadə: Şəki Zona. Elmi Bazasının əməkdaşıdır. 
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Şəkidə mövsüm mərasim nəğmələrinin ən qədim növü olan qodu mərasimi ilə bağlı nəğmələr geniş yayılmışdır. Folklorun ən qədim şaxəsini təşkil edən Qodu nəğmələrinin yalnız poetik mətni ilə tanış olmağa nail olduq. Qodu mərasimi yağışı kəsmək üçün keçirilirdi. Şəkinin iqlimi hələ qədim dövrlərdən yağıntılı olmuşdur. Azərbaycan mifololi inamlarına görə Qodu Günəş çıxarmaq inamı ilə bağlı bir obrazdır. Qodu görünəndə Günəş də görünür. M.Seyidov bu inam haqqında yazır: eQodu ağlayanda yağış yağır, güləndə gün çıxır... Aramsız yağışdan təngə gəlmiş, zərər görmüş xalq çalışır ki, 
Qodu gülsün və beləliklə də gün çıxsınə 161, s.185), 

Şəkidə Günəşə həsr edilən mərasimlərdə Günəş təsvir edən gəlincik düzəldər, onun boynundan muncuq, bəzək əşyaları asardılar. Sonra adamlar bu Günəş simvolunu əllərində gəzdirərək mahnılar oxuyardılar. 

Qodu, qodu, dursanal 
С̧ӧтс̧әт doldursanal 
Qodunu, yola salsanal 
Allahl Allahl (xorla) 

Qodu ра(уха batmışdı, 
Qarmaladım, çıxartdım, 
Qızıl qaya dibindən 
Bir qırmızı gün çıxartdım. 
Allahl Allahl (xorla) 

Qodu-qodu gəzdirən cavanlar xorla oxuyaraq, qodu payı 
yığardılar.. 

Qodu, qodu, dursana, 
Çömçəni doldursana, 
Qoduya salam versənə, 
Payla yola salsana, 
Verənin oğlu olsun, 
Verməyənin qızı olsun, 
Adı da Fatma olsun, 
Qaşları çatma olsun 
О да çatlasın ölsün. 

Qızı olmasını arzu etməyən ev sahibləri qodu gəzdirənlərə pay 
verər, onları tez yola salardılar. 
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Əgər qodu yağış kəsməsinə kömək etməsə, onda 40 keçəlin 
adı bir vərəqdə yazılır, yağışın altına qoyulurdu. Guya yağış dayanır 
və daha keçəlin başı islanmazmış. Yağışın kəsməsi üçün bəzən 
kürkün tüklü üzünü tərsinə çevirib geyərdilər. Ya yerə düşən dolunu 
bıçaqla iki yerə böləndə dolu dayanarmış (29, s.11) 

“Qoduə sözünün açmasını verən Mirəli Seyidov bu sözün 
“qüvvətlib, enəsib, esoyə, ctəbəqəş anlamını verir (61, s.190). Xalq 
bu mifik obrazı hörmətlə, əsil-nəcəbli, soylu kimi təsəvvür etmişdir. 
Bəzi tədqiqatçıların fikrincə, Qodu əvvəllər Dodu adı daşımışdır. 
Şəkidə əhali yaşlı qadınlara cDoduə deyə müraciət edir 127, s.23). 

Xalqın mifologiyasında Günəş qız, Ay isə oğlan kimi 
formalaşmışdır. Odur ki, Dodu-Günəş matriarxat dövrünün izlərini 
özündə qoruyub saxlayır. 

Şəkinin Kiş kəndində eDodu uşağın məhəlləsi indi də var. 
Şəki folklorunun mühüm bir hissəsini yumorlu-zarafat mahnıları 

təşkil edir. Belə mahnılarda səmimi yumor, məzəli atmacalar, şirin 
Şəki yumoru, dadlı-duzlu misralar əsas yer tutur. Şəkili Hacı dayının, 
Mirzə Abdulcabbarın, Maşaq İsfəndiyarın lətifələri, müasir dövrdə 
yaranan Lütfəli Abdullayevin lətifələri Şəki gü nn rəmzinə 
çevrilmişdir. Şəkidə hətta məhəllələrin öz ləqəbləri əsasında məzəli 
ləqəbli xəritə tərtib edilmişdir. Bu Şəkinin gülüş çələngində öz əksini tapır. 

Şəkililərin danışığının mayası yumorla yoğrulmuşdur. 

Şəkiliyəm, şəkili, 
Sözüm ağır çəkili, 
Zarafatdan qaçmaram, 
Söz həddini aşmaram. 
Gülüşüm qanatdıdı, 
Ləzzətdidi, datdıdı, 
Şit sözə baş qoşmaram, 
Hər sözüm urvatdıdı. 

Şəki folklorunda çox məzəli gəlin-qaynana münasibətlərinə aid yumorlu. küpletlər geniş yayılmışdır. Bu nümunələrin toplayıcıları öməklərin məhəlli-dialektololi xüsusiyyətlərini saxlamaqla bir sıra toplularda dərc etdirmişlər. 
= Filoloq Tofiq Hacıyev yazır: eŞəkililərin dilində diqqəti çəkən birinci kolorit xüsusi ritmi, melodiyası olan qəribə bir intonasiyadır. Bu İntonosiyanın analoqu yoxdur. Bu intonasiya islaholunmazdır 153, 
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6.18), buradan belə aydın olur ki, hətta filoloqlar belə Şəki ləhcəsində: musiqi çalarlarının olduğunu təyin edə bilmişlər. 

Sandıq istə gəzərəm, 
Sandığa gül bəzərəm, 
Ağır öyin qızıyam, 
Hər nə disən, dözərəm. 

Gəlin və qaynananın dilindən deyilən məzəli kupletlərdən bir 
neçə nümunə: 

Gəlin: Ay qaynana, qaynana, 
Damda dirək qaynanal 
Şana kürək qaynanal 
Oğlu öyə gələndə, 
Məndən zirək qaynanal 

Qayınatama Məkkə qismət olaydı, 
Qayınanamı bağda ilan vuraydı, 
Baldızıma quran qənim olaydı. 

Ay qaynana, qaynana, 
Göza piçax qaynana. 
Oğlo əlindən aldım, 
Çatda, boğul qaynana. 

Qaynananın dilindən: 

Qızım əppəh yapanda 
Yeznəm öyə gələydi, 
Gəlinim paltar yuyanda, 
Oğlum öyə gələydi. 

Ötən əsrin 70-ci illərində Bakı Musiqi Akademiyasının XMK-nin 
folklor ekspedisiyası materialları sırasında Yunis Qarabağlının 
ifasında məzəli-yumorlu “Xalabacın mahnısı Нә rastlaşdıq. Bu 
mahnının adı eyni adlı rəqsdən götürülmüşdür. El arasında bu mahnı 
“Səni yanasan toyuq aparan? аф ilə tanınır. Yunis Qarabağlının ifa 
etdiyi mahnıda isə poetik mətn tamaniilə dəyişdirilmişdir. 
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XALABACI 

İfaçı: Yunis Qarabağlı (xanəndə) 
Nol yazısı: Səadət Təhmirazqızı 

dn 
Allegro moderato: 

if fc 

08- li-nə bax gə - li-m, јә-Ы - m Ы̇С̧ gə-li -nə 

mə- nim ба lam, 

gəşəng balam, mə- nim Ба lm, göy-çək ba - lim, 

Me-nim baz lam lap) gə- 915 =, 6-zü də ba- lam lap got-çək-dir. 

Apar məni bəndə vur (2) 
Zülfünlə kəməndə vur. (2) 
Aləm gözələ dönsə (2) 
Mərim gözüm səndədir 
Mənim balam lap şəni 
Özü də balam lap göyçək 

Bu mahnıda da ailə-məişət münasibətləri məzəli, yumorlu boyalarla açılır. 
Şəkidə olarkən Zəhra nənənin ifasında bir neçə ninni və ağını nota saldıq. Şəki ninniləri çox maraqlı bir tərzdə, sözsüz, eNin-ni-ni- nib hecaları Нә ifa edilir, bir növ zümzümə ој = Nimniləri iki qrupa ayırmaq olar: 2/4 ninnilər. 
2/4 öl 

səciyəvidir. 
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İçüdə və 6/8 ölçüdə 

lü nimilər üçün punktir fitm və pauzalı sinkopa 

— 6/8 ölçüdə ninnilərdə daha çox pauzalı sinkopa müşahidə edilir. Bizə belə gəlir ki, ninnilərdəki tipik ritmik formullar beşiyin yellənməsi Нә əlaqədar yaranan hərəkətlərlə bağlıdır. (Ninnilərin not yazısı 11 fəsildə verilmişdir.) 
— Ninnilər əsasən csegahə və eşurə ladlarındadır. Melodiyaların diapazonu çox böyük olmur. (əsasən seksta həcmində), 

Hətta eşitdiyimiz ninnilərdən biri ka intervalı həcmində idi 
Zöhrə nənənin ifasında nota saldığımız ağı isə sözlərlə ifa olunur, poetik mətni 5 hecalıdır, csegah” ladındadır. 
Şəki folklorunda toy mərasimi ilə bağlı nümunələr də mühüm yer: tutur, Digər folklor fanrları kimi Şəki toy folkloru da 

özünəməxsusluğu ilə seçilir. 
Toylarda ifa olunan rəqslər, mahnılar, yallılar, zurmada çalınan 

instrumental musiqi (vBəy tərifiə, “Gəlin аһалфә) azərbaycan 
folklorunun mühüm tərkib hissəsidir. Toy folkloru tədric olunmuş 
deyildir. Meydan tamaşalarında, zorxanada ifa olunan el havaları da 
toyların bəzəyidir. 

Şəki toylarında son dövrlərdə qarmon alətinin aparıcı mövqeyə 
malik olması ilə əlaqədar bu alətdə ifa olunan qədim rəqslərlə yanaşı, 
müasir rəqslər də (Sevincə, “Turalıp, eRəvanəə, cAynuruə) çox 
səslənir. 

Toy folklorunu nəzərdən keçirərkən, гиз folklorşünası 
İ.Zemsovskinin belə bir fikrini xatırlatmaq yerinə düşərdi: cFolklor 
dialektik çoxyaruslu bir sistemdir. Buraya ifadə vasitələri, növlər, јапг- 
daxili və ianrlararası qruplar, lokal, milli və millətlərarası sistemlərdən 
tutmuş ümumilikdə xalq yaradıcılığının qlobal super sisteminə qədər 
daxildir? 1811. : 

Şəki toylarının yaraşığı burada ən məşhur xanəndələrin dəvət 
edilməsidir. Toylarda xanəndələr, aşıqlar, zumaçılar öz məharətlərini 
nümayiş etdirirdilər. Şəki toylarının ən səciyyəvi xüsusiyyəti isə 
buraya mahir rəqqasların dəvət edilməsidir. Bu haqda bir qədər sonra 
rəqs јапплдап bəhs edilərkən açıqlamalar veriləcək. 

Şəki toyları haqqında Rəşid bəy Əfəndiyevin Nizami adına 
Ədəbiyyat İnstitutunda saxlanılan cŞəki şəhərinin etnoqrafisinə aid 
olan materiallar? adlı əsərinin əlyazmasında məlumatlar verilir. 

Rəşid bəy Əfəndiyev toyun dörd mərhələsini təsvir edir: 
1) Qızbəyənmə, elçilik 
2) Nişan 
3) Toy (oğlan toyu, qız toyu) 
4) Qız evində exınaə - gəlin olmağa iki gün qalmış. 
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Təbildir ki, adi evlənmə mərasimi çərçivəsindən çıxaraq, kənd 
yerlərində ictimai-mədəni bir əyləncəyə çevrilən toylarda müxtəlif 
əyləncə və oyunlar, pəhləvanların yarışları nümayiş etdirilirdi. 

Şəki toylarından bəhs edərkən bu toyların tacı, özünəməxsus 
zəngulələri ilə məşhur olan, cRahabə, сОпа segah), еМәуаә 
muğamlarının mahir ifaçısı Ələsgər Abdullayev (şəkili Ələsgər), gözəl 
xanəndə Əllövsət Sadıqovun adları xatırlanmalıdır. 

Ecazkar səsə malik qışlaqlı Şəmsəddin də Şəki toylarının 
yaraşığı idi. Qışlaqlı Şəmsəddin toy məclisləri ilə yanaşı, yas 
məclislərinə də gedərdi. Onun “Zəmin xarəp üstündə minacət 
çəkməsi bütün Şəkidə məşhur idi. Şəki toylarında xanəndələri 
müşayiət edən çalğıçılar da çox məşhur idilər. Onlardan tarzənlər 
Əhməd bəy Tahirov, Fərrux Əbdürrəhmanov, kamança çalan Fərrux 
Məcidovun və başqalarının adlarını da çəkə bilərik. 

Şəkidə şəhər və kənd toyları bir qədər fərqlənirdi. Kənd toylarını 
əsasən zurnaçılar və aşıqlar, şəhər toylarını isə bəzən aşıqlar idarə: 
edirdilər. Baş Köynük kəndində toylarda yalnız qara zuma çalınardı. 
Toyun başlanmasına üç gün qalmış qız evində cavan qızlar cqız 
yığnağı? deyilən şənliklər keçirərdilər. Bu şənliklərdə adətən ney 
с̧аһпагд 14, s.473-474). 

Qarabağlı kəndində qız toyu oğlan toyundan bir-iki gün əvvəl 
olardı və buna da cxına toyuə deyirdilər. Oğlan toyu isə iki gün 
davam edirdi. 

Baş Şabalıd kəndində toy məclisi cümə günü axşam çağından 
başlanar və bazar günü axşam qurtarardı. 

Beləliklə, şəhər və müxtəlif kəndlərin toyları öz adət-ənənələrinə 
görə bir-birindən fərqlənirdi. 

Cümud kəndində toylarda zuma çalınardı. Toy üç gün davam 
edirdi. Bu kənddə bəyin oğurlanması adəti də dəb idi, Kəndin 
toylarında müxtəlif oyunlar keçirilirdi. 

Şəki folklorunun mühüm bir şaxəsini lirik mahnılar təşkil edir. Belə mallarla biz xanəndə Yunis Qarabağlının ifasında (“Магәпһә, SAĞ dərə düzdə qaldıpə, eBağda güllər və ya dil həbəşip), digər ifaçıların səsindən “Təki sən səslə mənip, eGözəlimə, eKönül açdımı: 
mahniları ilə tanış olduq. 

Şəkidə olarkən qarmonçalan Şamil Mustafayev də bizə bir sıra mahnilar ifa etdi: eBəs niyə demirsənə, cBir dayan дигә, cƏzizim keçmə məndən? və s, Bir neçə mahnı üzərində dayanırıq ki, burada saf, duyğular, sevən aşiqin intizarı tərənnüm olunur. 
Şəki ifaçılarının yaradıcılığını zənginləşdirən tarzən — Şahid Əbdülkərimovun mahniları da çox diqqətəlayiqdir. Onun mahnılarının 
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yuxarıda adlarını qeyd etdik. Özünün тәһаһән| səsi olan Şahid ƏbdülKərimov əsil xalq ruhlu, gözəl melodiyaya malik mahnılar bəstələyib. Hətta bu mahnilar respublikada geniş yayılıb. Həmin mahniları Arif Babayev, Nəzakət Məmmədova, Rübabə Muradova, Məmmədbağır Bağırzadə, Təhmiraz Şirinov, İslam Rzayev və daha Tessiya peşəkar xanəndələr ifa ediblər. İndi onlardan birinə nəzər salaq: 

KÖNÜL AÇDIM Sözləri: Aydın Kərimov 
İfaçı: Arif Babayı Andante Not yazısı, 
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“Könül açdımə mahnısında sevgilisinin cavabsız məhəbbəti 
aşiqi kövrəldir. O, özünü dərd əlindən dağa qaçan aşiqə bənzədir. 
Qız oğlanı bəyənsə də, ona işvə-naz satır. 

“Təki sən səslə тәпб mahnısındakı aşiq sədaqətlidir, 
sevgilisinin harayına gəlir. “Gözəlimə mahnısında sevən aşiq 
sevgilisinin həsrətindən yanır, ondan cavab istəyir. Apardığımız 
tədqiqatlar nəticəsində bu üç mahnının tarzən Şahid Əbdülkərimov 
tərəfindən bəstələndiyini aşkar etdik. Bu mahnılar Azərbaycan 
radiosunun fondunda A. Babayev, S. Abdullayev, N. Məmmədova, 
M. Muradova, M. Bağırzadə, T. Şirinov kimi sənətkarların ifasinda 
saxlanır. Tədqiqat işinin II hissəsində bu mahnılar bizim tərəfimizdən 
nota salınıb. 

Bakı Musiqi Akademiyasının XMK-nin 1970-ci illərdə folklor 
ekspedisiyasında toplanan materiallar arasında (Sarı simə adlı gözəl 
lirik mahnını nota saldıq. Bu həzin mahnının obrazlı misralarında 
sevən aşiq öz sevdiyi qızı tarın sarı simi ilə müqayisə edir. 

SARI SİM 

Müs.: Nemət Məmmədovun 
İtdi Şahi 
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Xanəndə Yunis Qarabağlının ifa etdiyi “Bağda güllərə, 
“Nazəninə, cAğ dərə düzdə qaldı” lirik mahnıları ritmik cəhətdən bir 
qədər oynaqdır, rəqsvaridir. Bu xüsusiyyətləri qarmonçalan Şamil 
Mustafayevin təqdim etdiyi lirik mahnılarda da müşahidə etdik. 

Lirik mahnı, ümumiyyətlə, foklorda geniş intişar tapan 
јаппагдапаг. Lirika - xalqımızın naturasının ən səciyyəvi cəhətidir. 
Professor  R.Zöhrabov yazır: Məhz lirizm xalqımızın mill: 
təfəkkürünün, psixologiyasının xüsusi keyfiyyətidir. Bu, eyni 
zamanda, tarixi-iqtisadi və sosial amillərlə də şərtlənir. Həmin cəhəti 
təkcə azərbaycan musiqisində deyil, həmçinin memarlıqda, poeziya, 
təsviri sənətdə də izləmək mümkündür? (69, s.211. 

Çox maraqlı: bir faktı da qeyd etmək istərdik ki, bu lirik 
mahniların musiqi müəllifləri haqqında ifaçılar müəyyən məlumatlar 
verdilər, Elə Yunis Qarabağlının da ifa etdiyi cBağda güllərə, 
eNazəninə, “Аӧј dərə düzdə qaldı? mahnılarının məhz onun bəstələri 
olması qeyd edildi, Bu mahnlların not nümunəsi tədqiqat işinin 
əlavəsində var. 

Qarmonçalan Şamil Mustafayev Bəs niyə demirsən 
mahnısının musiqisinin Əbdülrəşid Məcidova, cBir dayan dür? 
mahnısının = tiflisli Zərgər Məmmədə, Əzizim keçmə məndən? 
mahnısının Nəsib İbrahimova mənsub olduğunu açıqladı. Bu 
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müəlliflər içərisində Şahid Əbdülkərimovun da adı qeyd olunmuşdur. 
Lakin konkret тән) bu mahnılar tədricən el arasında 
məşhurlaşaraq, folklorlaşmışdır. 

Bəzən belə mahnilari təsnif adlandırırlar. Musiqişünas 
F.Çələbiyev göstərir ki, 1904-cü ildə buraxılan Ələsgər Abdullayevin 
səsi yazılan qrammafon valında xanəndənin oxuduğu mahnı cAlman: 
təsnifi adlandırılır. Əslində, bu xalq mahnısıdır 199, s.68), 

Beləliklə, qeyd etdiyimiz bu mahnıları daha çox şəhər lirik 
mahnısı kimi (ŞXLM) səciyyələndirə bilərik: cTəki sən səslə məniy, 
eNazəninə, Bağda güllərə, eBir dayan durə, cƏzizim keçmə 
məndənə, “Bəs niyə demirsənə. 

eKönül açdımə, eGözəlimə. mahnıları isə bir növ təsnifə yaxın 
nümunələrdir, onların instrumental girişi mahnının ikinci yarısından 
götürülür. Bu mahnlların јапп təsnif və xalq mahnisi: arasında 
yerləşdirilə biləcək aralıq bir јапгаг. F.Çələbiyevin yeni 
terminologiyasına əsasən onları eyüngül təsnifə adlandıra bilərik. 
Məsələn, “Könül açdım? mahnısında qismən muğamin şöbələrinə 
xas olan lad-intonasiya inkişafı, forma mürəkkəbliyi nəzərə çarpır. 

Şəhər xalq lirik mahnıları da instrumental girişlə başlanır, bu 
giriş mahnının əvvəlində və kupletlərarası çalınır. Poetik mətn də 
heca vəznindədir. 

Müasir folklorun bir növü olan ŞXLM-nın müəlliflərini bəzən 
həvəskar bəstəkarə, cözfəaliyyət bəstəkarıp adlandırırlar. Lakin bu 
mahnılar bəstəkar mahnıları deyil, folklor ənənəsində, müəyyən üslub 
normalarına uyğun olan mahnllardır. Bu mənada adlarını çəkdiyimiz 
mahnilar həvəskar bəstəkar Şahid Əbdülkərimova aiddir. 

Bu proses haqqında folkloşünas A.Ziyatlının mülahizələri 
dediklərimizə daha bir sübutdur: Bəstəkar əsəri irəlicədən düşünüb 
yazır, konkret yaradıcılıq fikri və ictimai sifariş bunu tələb edir. folklor 
isə irəlicədən düşünülmür... Bəstəkarın öz orilinal musiqi dili və 
üslubu olmalıdır. Folklorda isə ənənəvi musi tipologiyası olur” (83, 
5:48), 

Buna görə də bu mahnilar yalnız ŞXLM јаппла aid edilə bilər. 
Çünki bunlar nə təsnif, nə də bəstəkar mahnilarıdır. 

Təsnif özü də peşəkar yanrdır, onun yaradıcılığında cmuğam 
sənətinin kanonlarına riayət olunurə (99). Yəni təsnifdə müəyyən 
şöbəyə istinada baxmayaraq, başqa şöbələrin də lad-intonasiya 
xüsusiyyətləri əks etdirilməlidir. Sonra isə ilk şöbənin tonikasına 
qayıdış baş verir. 
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Şəhər xalq lirik mahnılarının ilk müəllifi olsa da tədricən folklorlaşan bu mahnilar xalq yaradıcılığına daxil olaraq, öz müəllifini itirir. 
Qeyd etməliyik ki, artıq XX əsrin ikinci yarısından başlayaraq, bu 

folklorlaşma prosesində - yəni müəllif mahnılarının el mahnılarına 
çevrilməsində KİV (kütləvi informasiya vasitəsi) - xüsusən radionun 
müstəsna rolu olmuşdur. Müxtəlif bölgələrdə musiqi məişətində 
Özünə geniş yer tapan radio belə mahniları məşhurlaşdırraq, təbliğ 
edir. 

“Unutmaq olmaz ki, folklor yaranma prosesi bu gün də davam 
edir, yaşadığımız müasir dünyada gedən geniş miqyaslı mədəniyyət 
prosesi də məhz müasir folklorşünaslıq, müasir xalq yaradıcılığı 
prosesləridir, ənənəvi folklorun müasir yaşaması prosesidirə. Bu sitat 
A.Əbdüləliyevlin — eFolklorizm termini, proses, problemə 
məqaləsindəndir (3), 

Müasir şəhər folkloruna aid ediləcək bir јапг da yeni yaranan 
lirik-vətənpərvərlik mahnılarıdır. 

Şəkidə olarkən belə mahniları yaradıb ifa edənlər Ənvər 
Əbdüləlimov və Ələddin Rəsulovla tanış olduq. 

Bu mahnıları da iki şaxəyə ayırmaq olar: 
1) Doğma diyarın gözəlliklərini, əsrarəngiz vətən torpağını, 

füsünkar təbiəti tərənnum edən mahnilar: (Нәјә, (Sarıbaşıp, 
“Balakən havası. Bu mahnıların musiqisini Ənvər Əbdüləlimov özü 
bəstələmişdir. (Mahnının III fəsildə notu var.) 

İlisu həm kəndim, həm diyarımdır, 
O mənim şöhrətim, həm də şanımdır. 
Hüsnünə yaraşıq verir dağların, 
Sayı-hesabı yox yaşıl bağların. 
Sənə nəğmə qoşur axan çayların, 
Zülmündən qurtardın bəyin, xanların, 

Alimlər yurdusan sən ki, əzəldən, 
Adın-sanın vardır ötən illərdən 
Gəlməsin yağılar sənin üstüno, 
Yazılsın xoş sözlər sənin hüsnünə. 
İlisu həm kondim, həm diyarımdır, 
O mənim şöhrətim, həm də şanımdır. 
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Ənvər Əbdüləlimov xalq havasına qoşduğu (Sarıbaşış 
mahnısında Qax rayonunda yerləşən Sarıbaş kəndinin gözəlliklərini 
mədh edir. 

2) İkinci şaxəni təmsil edən mahnıları Ələddin Rəsulovun 
ifasında nota saldıq: “Ana torpağımaə, cOlar, inşallahə. Bu mahnılar 
lirik-vətənpərvərlik mövzusunda olub, ana torpağın qorunmasını 
mədh edir. (Mahnının III fəsildə notu var.) 

Ana torpağıma mən də bağlıyam, 
Şəkiliyəm, həm də qarabağlıyam. 
Ürəyim, canımdır Azərbaycanım, 
Onunla ucalar şöhrətim-şanım. 
Dayaqdır elimə o Naxçıvanım, 
Bu xalqını şairi, xalqın oğluyam. 

Bu mahnı bölünməz, vahid Azərbaycan torpağını, Qarabağ 
savaşının uğurla, qələbə ilə bitəcəyinə inam hissini tərənnüm edir. 

Bu mahnılar konkret müəlliflər tərəfindən yaradılsa da, 
folklorlaşaraq. lirik-vətənpərvərlik mahnılarına çevrilmişdir. 1990-cı 
illərin ümumi ictimai-siyasi ab-havası, milli-azadlıq hərəkatının 
yüksəlişi, Qarabağ torpağı uğrunda yaşanan qəlb çırpıntıları bu 
mahnılarda öz təcəssümünü tapmışdır: 

OLAR, İNŞALLAH 

Mus: Ələddin Rəsulov: 
Söz: Ələddin Rəsulov 

Təhmirazqızı fot yazısı: 

Ə-gər siğ ol = ла ea-m-mz üza = lr ad - mz) аласы, 
Adagio: 

0-lar in - şil - 

hh ay azman, 9-lar in - şal - hib, iy, dah 

2. Ара yox düşüncələr, 3. Bir şairəm sözüm-düzüm, 
Boş-boş yaşamağa nə var Azarbaycan ürəkegözüm 
Вани dəbi söz әбәри, Şuşaya geland gözüm, 
Qalar inşaa ay aman Ола иалы ay aman, 
Qalar imşala алы иан 

4, Füzibizim yurdumuz, 
Xocalıaır dərdimiz, 
Torpağı mi ordumus, 
Alar inşallah, ay aman, 
Alar даа 

Ümumiyyətlə, Şəki folkloru müasir, aktual mövzuları həmişə 
güzgü kimi özündə əks etdirmişdir. Filoloq Tofiq Hacıyev yazır: 
“Şəkililərin şifahi yaradıcılığı bir tərəfdən Azərbaycan folklorunun 
dərinliklərinə gedir, digər tərəfdən müasir yaradıcılıqdır və 
folklorumuzun gündəlik yaratdığı obrazlara həssaslıqla reaksiya 
verirə (33, s. 16). 

Müasir folklorun yaranması Şəki folklorunun inkişaf dinamikasını 
ündə əks etdirir. 

eMüasir folklorə anlayışını aradan götürsək, folklorun inkişafı, 
onun xalq həyatının tarixi hadisələrinə reaksiyalarını aradan 
götürmək riskinə məruz qalırıq.ə (İ.Zemsovski) 182, s.641. 

Şəkinin rəqs və instrumental musiqisində јапг bölgüsü 
məsələsinə toxunmazdan əvvəl mütləq ifaçılıq sənətinin tarixi, xalq 
çalğı alətləri, onların hər birinin musiqi aləmində tutduğu yer 
məsələsinə toxunmalıyıq. 

İnstrumental musiqi istər toy şənliklərində, istər meydan 

tamaşalarında, eləcə də xalq mərasimlərində mühüm yer tutur, 
Novruz şənliklərini zumasız təsəvvür etmək mümkün deyildir. 

Zurna aləti də Kosa, Keçəl kimi bir növ Novruz mərasiminin 
atributlarına çevrilmişdir. 

Şəkinin folklorunda bir sıra özünəməxsus alətlər də - sümsü və 
kos nağara mühüm yer tutur. 3 : 

Şəkinin ifaçılıq sənəti özünəməxsusluğu ilə seçilir. Bu sahədə 

ümdə xüsusiyyət virtuozluqdur. Bu, həm aşıq sənəfinə, xüsusən isə 

zurna ifaçılığına şamil edilməlidir. Əsasən solo çıxış edən Şəki 

aşıqlarının repertuarında Klassik aşıq havaları, yerli aşıq havaları, 

әдәд" тәки 



eləcə də Dağıstan aşıqlarının adı ilə bağlı olan havalar mühüm yer tutur. XX əsrin 30-cu illərində Bakıda keçirilən Aşıqlar Qurultayında Şəkidən də bir çox nümayəndələr iştirak etmişdir. (Bu haqda ətraflı məlumat almaq üçün bax: Azərbaycan folkloru antologiyası. - Vİ cild. 
Şəki folkloru, B.2002.) (4, 5.40). 

Burada məşhur Şəki aşıqlarından Şəkinin Dodu hissəsindən - aşıq Paşa, Qışlaq hissəsindən aşıq Kərim, Cəfərabad kəndindən aşıq Müğüm, Baş Layisçi kəndindən aşıq Əhməd, Daşbulaq kəndindən aşıq Şamil, Baş Köynük kəndindən aşıq Camal haqqında məlumatlar verilir Bir sıra 80-ci illər aşıqlarından bəhs olunur. Şəki folklorunda ifaçılıq sənətində hegemon olan zuma musiqisidir. 
Mahir Şəki zumaçılarından Ələfsər Şəkili, Həbibullah Cəfərov, Vəlullah Manafov, Rəcəbalı Əliyevin adları zuma ifaçılığı tarixinə yazılmışdır. Şəkidə olarkən bir zumaçı Əyyub Məmmədov, Rövşən Kərimov, Әјдәг Yusifov, zurna (həm də sümsüçalan) Həzrətlə tanış olub, onların ifasını nota salmaq imkanına nail olduq. Zumaçılıq xalq mərasimləri ilə sıx bağlı inkişaf etmişdir. Bu mərasimlərə Novruz və toy aiddir. Bununla əlaqədar zumaçiların repertuarında rəqs јапи, xüsusən yallı, eləcə də zorxana ilə bağlı el havaları, o cümlədən Koroğlu havaları, digər qəhrəmani--instrumental xalq musiqisi geniş yer tutur, 
Şəki zumaçıları arasında çox tanınan Şəki zumaçıliq sənəti tarixinin tacı olan, eŞəki yallısıp, кОоса Kərəmininə mahir ifaçısı Ələfsər Rəhimov (Ələfsər Şəkili) 1948-ci ildə respublika festivalında, 1959-cu ildə Moskva şəhərində keçirilən Azərbaycan ədəbiyyatı və İncəsənəti ongünlüyündə çıxış etmişdir. Onun ifasında bir sıra folklor nümunələri Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Şirkətinin fond-fonotekasında saxlanılır. pol ləfsər Şəkili Rəşid Behbudovun rəhbərlik etdiyi ansambla birikdə Belçikada qastrol. səfərində olmuş, Fransada keçirilən Beynəlxalq folklor festivalında çıxış etmişdir. Onun ifaçılar dəstəsində gardaşı Yaqub Rəhimov, balanağara alətində Adışirin, kos alətində Əmrah, züy tutan Abuzər iştirak etmişlər. 1982-ci ildə Ələfsər Rəhimovun rəhbərliyi altında qarışıq tərkibli әлзаты təşkil olunmuşdur. Onun tərkibinə 5 usta zumaçı, 5 dəmkeş Zurmaçı (2 zurna, 3 balaban) və 3 nağaraçı daxil idi, Zumaçı Həbibullah Cəfərov Şəkinin Dəhnə kəndindən idi. О, 50 1 Зән toylarında çalmışdır. Onun dəstəsində balanağarada Şəfiyət, kos alətində Abdi, züy tutan Abuzər adlı ifaçılar var idi, : 

“555 

Qeyd etməliyik ki, Şəki zonasında zurnanın bir neçə növü geniş 
yayılmışdır. Bunlardan ən irisi tavar zurnadır. 

Qara zuma da kəndlərdə el şənliklərində, toylarda çox çalınardı Zurnaçılar adətən usta və dəmkeşlə qoşa çıxış edirlər. Yəqin ki, qoşa zuma adı da bununla əlaqədar yaranmışdır. Şəki folklorunun müntəzəm tədqiqatçılarından olan F.Çələbiyevin dediyinə görə, Şəki zuma düzəldənlərin alətini bir usta eyni ağacdan çəkməli və əsasən səs pərdələrini həmin usta açmalıdır. Əks təqdirdə zurnaçıların qoşa 
çalması mümkün deyildir 130, s.511. 

Şəki zurnaçılarının ifaçılığında diqqəti cəlb edən əsas 
cəhətlərdən biri muğam epizodlarının tətbiqidir. Ələfsər Şəkili “Qoca 
Kərəmip, еТигасы, Şəki yallısıp, Əyyub “Məmmədov “Qazax 
Kərəmi) rəqsləri və eləcə də digər sənətkarlar ifa edərkən onların 
girişində, hətta orta epizodlarda da muğam fraqmentlərindən istifadə 
edirlər. “Qoca Kərəmi? rəqsində hətta zərb-muğamda olduğu kimi 
ostinat ritmik formulalar fonunda zurnada muğam improvizəsi 
səslənir. 

Zurnada muğam fraqmentlərinin belə tətbiqi bir tərəfdən 
ifaçıların virtuozluğu ilə bağlıdır. Çünki hər zurnaçı belə muğam 
epizodlarını ifa etmir. Digər tərəfdən, bizim zənnimizcə, bu, muğam 
јапатп, Şəkidə çox inkişaf etmiş xanəndə sənətinin təsirindən irəli 
gəlir. Məlum olduğu kimi Şəki toylarında zurnaçılar, aşıqlar, mahir 
rəqqaslarla yanaşı xanəndələr də aparıcı mövqeyə malikdirlər. 

Şəki zumaçılarının ifasında muğam fraqmentləri və virtuozluqla 
bağlı alətin böyük diapazonu, ən son səsdən bir qədər zil səslər - 
səfir səslər? istifadə olunur. (43, s.21). Bu, virtuozluğu bir daha 
nümayiş etdirir. ı 

Şəkidə olarkən biz zumaçalan Musayev Həzrətin ifaçılığı 
timsalında sümsü aləti ilə də tanış olduq. Bu haqda biz rutul etnik 
folklorunun tədqiqində də qısaca bəhs etmişdik. İfaçı bizə bu alətdə 
ləzgi bayatısı clilayə, eBayatıb, eŞəki rəqsi, eŞin гәдәһи - Şin - 
Şəkidə kənd adıdır, dağ ətəyində yerləşir. Şin həm də Şəkidə 
Əyriçayın bir qoludur, €Yox-yoxə, “Şahzadəə, cArzum gəlsin el 

valarını ifa etdi. 4 
m 49 aləti hal-hazırda Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində 
geniş yayılmışdır. Qaxın İlisu kəndində də bu alət дәнә əə 
geniş yer tapmışdır. İlisuda bu alətə sipsi də deyirlər. Onu da deyək 
ki, sümsü aləti xalq ifaçılığında En "zi -- olunur. Bu alət 
ја li. 1 Мәг qrupuna aiddir (2, s. B 

ә ан Дин növü pərdəli sümsüdür. İfa zamanı 
dilçək hissəsini ağızda və ya dodaqlar arasında saxlayırlar. Alətin uca 

xo 71 (ӘФәлтИ- 



və kəskin tembri var, diapazonu kiçikdir - təxminən seksta intervalı 
həcmində. Alətin bədii-texniki imkanları bir qədər məhduddur. 

Çoban əməyi ilə sıx bağlı olan bu aləti ilk dəfə çobanlar 
qarğıdan hazırlamışdılar. Buna görə də ona çoban sümsüsü də 
deyirlər. 

Azərbaycan xalq çalğı alətlərinin tədqiqatçısı Abasqulu 
Nəcəfovun yazdığına görə bu alət türk xalq folklorunda да 
(Anadoluda) təsadüf olunur, ona spisi deyirlər 156, =.166-167). 

Keçmişdə bu alətdən quş səslərini tətbiq. etmək üçün istifadə 
edirdilər 130, 5.17). Sümsüdə əsasən oyun havalar ifa edilir. Onu da qeyd etməliyik ki, sümsü aləti ifaçı və ixtiraçı Əlicavad Cavadov 
tərəfindən bərpa edilərək Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti. Dövlət Muzeyinin Azərbaycan xalq çalğı alətləri şöbəsində nümayiş etdirilir. 

Şəkidə zumaçıları müşayiət edən zərb alətləri sırasında kos (üs, Ҝӧз, kus, koos, Ким, küus) geniş yayılmışdır. Kos: aləti zurmaçalan Əyyub Məmmədovun ifa etdiyi “Qazax Кәгәтјә, sBənövşəv, Şirvan bulağın, Rövşən Kərimovun çaldığı еС̧аафә, Beşaçıları: havalarını müşayiət edirdi. Bu alətə el arasında kos nağara da deyilir. 
S.Abdullayeva bu alətin Şəki, Oğuz, Qəbələ, Salyan rayonlarında, Naxçıvan MR-da geniş yayıldığını qeyd edir. Kos nağara əsasən melodiyanın güclü hissələrini vurğulayır. Kos aləti haqqında Ə.Bədəlbəyli yazır: eDeyilənə görə bö həcmli olub, iki cüt öküzün çəkib apardığı xüsusi arabada yerləşdirilir və iki nəfər təbilçi iri çomaqlarla vurur. Kosun səslənməsi o qədər güclü idi ki, vuruş meydanında çalınan zaman düşmən lərzəyə gəli Hazırda respublikamızın bəzi: rayonlarında ağac ilə çalınan nağaralar da bəzən koos adlandırır, (18, s.45). Kos alətinin adına hələ eDədə Qorqudə dastanlarında rast. gəlinməsi onun. çox qədimliyinə dəlalət edir. Orta əsr ərəb müəllifi İbn-Xəldun €Tərixu-l- əlaməti) əsərində türklərin çox istifadə etdiyi bu: aləti ekosamə adlandırır. 
Deməli, kos aləti hərb meydanı ilə sıx bağlı olmuşdur. Bildiyimiz kimi, Şəkinin tarixi döyüşlər və mübərizələr tadridir. Onu ды alat Şəki musiqi folklorunda geniş yer tutur. Sonra tədricən bu alətin lə dairəsi məhdudlaşır, məl: il islərir 
ии şir, məişətə daxil olur, şənlik məclislərində 

— Ковип geniş tətbiqi həm də idman yarışları, zo: д bağlıdır. (Alətin tembrinin siqnal, çağırış ә а ии Məm dəyi etməliyik ki, Şəkinin Böyük Dəhnə kəndinin sakini Zakir əmmədov məşhur kosçalandır. O, respublikanın əməkdar artistləri, 

ис 

müğənnilər Gülyanaq və Gülyaz Məmmədovaların atasıdır. Daha bir mahir ifaçı isə Bəşarət Kərimovdur. Şəkidə olarkən hər iki sənətkarla 
görüşüb, tanış olduq və ifalarını lentə yazdıq. 

Şəki folklorunun mühüm bir hissəsini rəqslər təşkil edir. Toy mərasimi, digər el şənliklərində ifa olunan rəqslər öz daxilində bir neçə qrupa ayrılır: 
1) Oyun havaları 
2) Yallılar: oyun-yallılar (süfetli) və rəqs-yallılar 
3) Müasir rəqslər 
İlk növbədə onu qeyd etməliyik ki, Şəkidə rəqqaslıq sənəti geniş 

yayılaraq virtuozluq səviyyəsinə yüksəlmişdi. 
Rəqs sənətimizin korifeylərindən biri olan Əminə Dilbazi 

sRəqslərimizə geniş meydan açaq? məqaləsində göstərir ki, eMən 
vaxtı ilə Şəkidə başının üstündə qaynayan samovar tutub rəqs edən 
kişiləri çox görmüşəm? 123, s.211. 

Əminə Dilbazi həmişə Şəki zorxanalarında ifa olunan kişi 
rəqslərinin mərdlik, şücaət rəmzi olduğunu qeyd etmişdir. 

Şəki toylarının bəzəyi həmişə mahir rəqqaslar olmuşdur. 
Şəki toylarında Məmmədfatı adlı virtuoz rəqqas, Olça Məmməd, 

Qışlaqlı cin Bəxtiyar, Xədicə qızı Ziyşan, Qışlaqlı Məşəl oğlu Veysəl, 
həkim Əsgər və rəssam Aydın öz peşəkar rəqsləri Нә tanınırdılar. Onu 
da qeyd etməliyik ki, Şəkidə kişi rəqsləri daha çox yayılmışdır. Ritmi 
və sürəti ilə çox seçilən bu rəqslərdə idman hərəkətləri də mühüm 
yer tutur. Virtuoz rəqqas olan Məmmədfatının ifa etdiyi cDavan altın 
rəqsi çevik akrobatik hərəkətlər tələb edirdi. Bu rəqsin emusiqi 
hərəkətləri xalqın hərbi tarixi ilə bağlı döyüş sənətinin rəqs vasitəsilə 
bədilləşdirilmiş şəklidirə (4, s.463). : 

Kişi rəqslərinin folklorda belə üstünlük təşkil etməsi həm də 
pəhləvan yarışlarını təmsil edən zorxana musiqisi, meydan tamaşaları 
ilə bağlıdır. : ə 

Mahir rəqqaslara toylardakı fəaliyyətləri ilə bağlı müxtəlif 
ayamalar verirdilər. Virtuoz rəqqas Olça Məmməd ona görə bu adı 
almışdı ki, toyun qızğın çağında çalğıçıları saxlayıb, öz oyun havasını 
sifariş edirdi ki, ona olça, yəni əl çalsınlar. Hətta vaxtilə onun yaşadığı 
məhəllə hal-hazırda colçalar məhəlləsi adını daşıyır. 

Şəki toylarında məşhur rəqqaslardan həkim Əsgər və rəssam 
Aydın” eLampaə: rəqsini oynayardılar. Bu rəqsin ifasında əsas 
məharət - yanan lampa şüşəsinin ağız ilə götürülüb yerinə qoyulması 
idi 14, s.464). ә 
ә x əsrin ortalarında Şəkidə qışlaqlı Məsəl oğlu Veysəlin də 
rəqsləri məşhur idi. 
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Şəki toylarında virtuoz kişi rəqqaslarla müqayisədə qadın 
rəqqasələr bir qədər az tanınırdı. Toylarda cÜç barmaqə rəqsini 
məharətlə oynayan (qeyd edək ki, bu rəqs zorxana musiqisinə aiddir) 
Qışlaqlı Xədicə və qızı Ziyşan ad çıxarmışdılar. 

Ümumiyyətlə, rəqs folkloru Şəkinin Qışlaq kəndində çox inkişaf 
etmişdi. 

Azərbaycan folkloruə antologiyasında 47 oyun havasının 

siyahısı verilir: 1) Amangəldi: 2) Azərbaycanı: 3) Bağdaduru: 4) 
Beşaçılanı: 5) Bənövşə: 6) Vağzalı: 7) Qaçaybala: 8) Qaçaq Nəbi (yol 
havası - Gəlin aparanda çalınır): 9) Qəmərim: 10) Dağçiçəyi: 11) Dəli 
Koroğlu: 12.) Daşbulağı: 13) Lampa rəqsi: 14) Nazbanı: 15) Naz-nazı, 
16) Novruzu: 17) Naxçıvanı: 18) Nəlbəki: 19) Nuxa rəqsi: 20) On 
dördü: 21) San gəlin: 22) Samıxı: 23) Solmazı: 24) Səbzəlbaşı: 25) 
Sərdarı: 26) Sünbülü: 27) Ənzəli: 28) Zorxana: 29) Yüzbir: 30) İnnabır 
31) Keçiməməsi: 32) Koroğlu qaytarması: 33) Gülabı: 34) Tezim 
hava: 35) Turçanka (Türk qızı rəqsi): 36) Uzundərə: 37) Üç barmaq: 
38) Üç badam, bir qoz: 39) Xançobanı: 40) Xangüzar: 41) Heyvagülü: 42) Çatladı: 43) Camış bağa girdi: 44) Şəryəti: 45) Daşbulağı - qozağacı (Şəkililərin dediyinə görə isə cDaşbulağı-qazağacıədır): 46) 
Şəki yallısı: 47) Davan altı rəqsi 14, s. 470). 

= Bizim topladığımız folklor nümunələri sırasında bu rəqslərin bəziləri var: (Веҹ̧ас̧папә, eBənövşəv, eVağzalın (bu rəqsi biz zumaçı Əldər Yusifovun ifasında eZamagurə və ya eTək-təkə adı altında nota salmışıq), Dəli Koroğlup, eNuxap: rəqsi, eSamıxıə, eKoroğlu qaytarmasıp, eXangüzan? (bu rəqsi Əldər Yusifov cSüngüzarə ав ilə На edib, bu” ас̧а oynaə xalq mahnısıdır), eÇatladıp, eCamış bağa girdiy, eDaşbulağı-qozağacıp, eŞəki yallısıp. Toplanıb nota saldığımız rəqs nümunələrinin adı da xüsusi maraq doğurur. Rəqslərin çoxunun adı yer adları, toponimlərlə bağlıdır: eŞəkip rəqsi, бзи (Qaxda kənd), eDaşbulağış (kənd), sŞinə (kənd), cSakaşen? (Şəkinin qədim adı), sDəhnəə (kənd), “Samuxə (rayon adı), cQaradağlı? (kənd). 5 Rəqslərin əksəriyyəti 6/8 ölçüdə, oynaq və çevik ritmlidir. Qədim rəqs folklorunu yalllar da təmsil edir. Şəki folklorunda yallıın iki növü var: süyetli oyun-yallılar cZopu-zopuə, cAlmalıp. Belə yalar sözlərlə oxunur “Атаһә уаһнәти qadınlar ifa edir. “Zopu- 
güc və cəldliyin nümayişidir, sö iş tərəfindən ifa edilir, solist və xor ular ie-xi də Şəkidə yallıların insti Cə pirə - 

yallısı, “Qatarə, тил enlal növü də geniş yayılmışdır: eŞəkin: 

= "Сәләлтә- 

Şəki musiqi folklorunu tədqiq edərkən bir sıra müasir “Аупигиз, 
еТигаһә, cSevincə, “Rəvanə” rəqslərlə rastlaşdıq. Müasir dövrdə 
belə adlı rəqslər qarmonçalanların repertuarında geniş yer tutur. 
Qeyd etməliyik ki, ötən əsrin Il yarısından başlayaraq, Azərbaycanın 
digər bölgələrində də belə adlı müxtəlif rəqslər yaranmışdır. 
eDilşadıy, “Мәјаһәбә, cSolmazı? rəqsləri bu qəbildəndir. 

Şəki musiqi folklorunun III bölümünü təşkil edən instrumental 
havalar əsasən zuma ifaçılığı ilə bağlı inkişaf etmişdir. Buraya 
zorxana musiqisi, qəhrəmani - instrumental havalar, proqramlı 
instrumental melodiyalar, meydan tamaşaları ilə bağlı musiqi və 
instrumental toy musiqisi aiddir. 

Zorxana idman oyunları ilə sıx bağlıdır. Burada azarkeşlər 
toplaşır, pəhləvanların ağırlıq qaldırmasına, güləş üzrə səhnələrinə 
tamaşa edirdilər. 

Azərbaycan rəqslərinin yorulmaz tədqiqatçılarından biri olan 
K.Həsənov cAzərbaycan qədim folklor rəqsləriə kitabında yazır (Bakı, 
1988): “Zorxana xoreoqrafiya elementlərindən istifadə olunan 
nisbətən yayılmış oyun tamaşalarından biri idi. Zorxana: XIX əsrin 
axırlarında ən çox Bakıda, Gəncədə, Şəkidə və Şamaxıda 
yayılmışdı... 

.... Zorxana da, ondan sonra gələn güləşmə də zumanın 
qulaqbatırıcı səsi, həmçinin nağara və qoşa nağara ilə müşayiət 
olunurdu. Bunlar təntənəli, sürətli və yaxud əksinə asta, ağır çalınan 
müxtəlif cəngilər olurdu. Hələ orta əsrlərdən başlayaraq Şəkidə 
“Koroğlunun qaytarmasıp, “Мјвә, “Koroğlunun bağırı? oynanılırdı 
134, 5.27). 

Şəkidə güləşçilərin müqəddiməsi çox vaxt təkcə “Zopi-zopn: 
adlı yallıdan ibarət olurdu. Ona görə də şəkilər çox vaxt zorxanaya 
ezopi-zopip, yaxud GzZincir toxmaq deyirlər. : 
ep həsənov. Şəki. zorxanasının variantlarından ЫН haqqında 

ətraflı açıqlama verərək, burada ifa olunan instrumental havaları 
sadalayır: 

1. Zopi-zopi - müqəddimə 
2. Samıxı (Samux) 
3. Qaradağlı 
4. Üç barmaq Ы 
5. Gemuru (ləzginka ritmində) 
6. Samıxı 

a marşsayağı, 2/4 ölçüdə instrumental melodiyalara 

da təsadüf edilir. Belə marşlardan birini bizə Şəkidə olarkən 

qocaman tarzən Fərrux Əbdürrəhimov təqdim etdi. 
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Bu marşla Astara-Masallı zonasında geniş. yayılan Pəhlivan 
havası arasında bir sıra oxşarlıqlar müşahidə etdik. Kitabın 11 fəslində 
Şəki folklorunun bir çox nümunələrinin analitik təhlilinə geniş yer: 
vermişik. Bu iki el havasının müqayisəli təhlili də həmin fəsildə 
verilmişdir. cPəhləvanı havası 1969-1970-ci illərdə Azərbaycan SSR 
EA Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun Xalq musiqisi şöbəsinin 

Astara-Lənkəran zonasına folklor ekspedisiyalarında nota salınmışdır. 
İnstrumental musiqi nümunələri arasında meydan tamaşaları ilə 

bağlı musiqi də var. Ən çox kəndirbaz tamaşaları zamanı belə 
nümunələrə rast gəlirik, 

Qəhrəmani-instrumental havalarda bilavasitə zorxana musi 
ilə sıx əlaqədardır. Sənətşünas Faiq Çələbiyevin yazdığına görə 
Ümumittifaq cMelodiyaş firmasının Aprel Zavodunun buraxdığı 
Azərbaycan qəhrəmanlıq havaların adlı qrammofon valında 
Kürdəmir, Dəvəçi, Şamaxı, Naxçıvan (Şərur), Qazax və Şəki 
zumaçılarının ifasında 13 hava yazılmışdır. 

Şəki zumaçısı Vəlulla Manafovun dəstəsi bu valda “Zorxanap 
(və ya €Koroğlu zorxanasıə), eiKoroğlu qaytarmasıə (“Һән Koroğlus) 
və 4Şən Koroğluə havasını ifa etmişdir 14, s.4671. 

-. Qəhrəmani-instrumental havaların çoxu aşıq yaradıcılığı ilə 
bağlıdır. Belə havalar zuma ifaçılığına bilavasitə aşıq yaradıcılığından 
keçmişdir, Musiqişünas Fərəh Əliyeva һәна bu havalardan 
bəzilərinin hərbi musiqiyə aidiyyəti mülahizəsini irəli sürür 126, s.246). 

Haradasa bu fikirlə razılaşmamaq olmaz. Şəkinin tarixi - hərb, 
cəng və döyüşlər tarixidir. Təbildir ki, belə tarixə malik olan bölgənin 
hərbi musiqisi də olmalıdır. 

İnstrumental havaların içində aşıq musiqisi ilə bağlı olan daha 
bir şaxəni Kərəmlə bağlı havalar təşkil edir, eKərəm gözəlləməsiv, 
“Qoca Kərəmi, “Qazax Kərəmi, 

Bu bölmədə kifayət qədər Şəki musiqi folklorunun yanrlarından 
söhbət açdıq. Hansı ki, onlar müxtəlif dövrləri əhatə edir. Buradan 
belə qənaətə gəldik ki, Şəkinin musiqi folklorunda yanr inkişafı da 
özünəməxsus yer tutur. Bu da müasir folklor nümunələrinin 
yaranmasına gətirib çıxarır. 

Şəkinin musiqi folklorunun јапг təsnifatını verərkən bir daha 
aydın oldu ki, burada bütün јаппага aid materiallar var, Özü də bunlar 
bəsit nümunələr deyil. Mənsub olduğu yanrın xüsusiyyətləri bu nümunələrdə tam təsdiqini tapır. Belə ki, əgər mahnı lirikdirsə onun 
həm mətni, həm musiqisi lirik mahnı јапппа tam cavab verir. Rəqslər və digər instrumental nümunələr də məhz belədir. Bir sözlə, Şəkinin musiqi folklorunun јапг təsnifatı bir daha təsdiq edir ki, toplanılan nümunələr öz dolğunluğu ilə bütün ianrlara ehtiva olunur. 

mx oa 76 Çə oa 

Il FƏSİL. ŞƏKİ MUSİQİ FOLKLORUNUN LAD-MƏQAM 
XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Bu fəsil Şəki folklorunun lad-məqam xüsusiyyətlərinə həsr 
edilib. Lad-məqam problemləri həmişə musiqişünasların diqqət 
mərkəzində olmuş, bu problemlərlə bağlı bir sıra elmi-nəzəri əsərlər 
yaradılmışdır. Ü.Hacıbəylinin möhtəşəm tədqiqat işi olan cAzərbay- 
can xalq musiqisinin əsaslarında, görkəmli rus sovet alimi 
V.M.Belyayevin, eləcə də “Азәграусап xalq musiqisinin məqam və 
muğam nəzəriyyəsinə dair elmi-metodik oçerklərsin müəllifi 
M.S.İsmayılovun, xalq musiqisi sahəsində bir sıra nəzəri tədqiqatlar 
aparan musiqişünas-alim R.Zöhrabovun və başqalarının elmi tədqiqat 
işlərində bu problemlər araşdırılmışdır. 

Bizim tədqiq etdiyimiz folklor nümunələrinin məhz lad xüsusiy- 
yətlərinin təhlil obyekti kimi seçməyimiz təsadüfi deyildir. Konkret lad 
təhlilinə toxunduqda folklor haqqında daha geniş təsəvvür yaranmış 
olur. Məqam nöqteyi nəzərindən aparılan təhlil melodik, forma 
xüsusiyyətlərinin təhlilini daha geniş planda işıqlandırmağa zəmin 
yaradır. 

Azərbaycan xalq musiqisinin görkəmli tədqiqatçılarından biri 
olan musiqişünas-alim, professor Məmmədsaleh İsmayılov 1991-ci 
ildə Bakıda nəşr olunan “Azərbaycan xalq musiqisinin məqam və 
muğam nəzəriyyəsinə dair elmi-metodik oçerklər? kitabında yazır: 
€... Musiqimizin lad-məqam xüsusiyyətləri ilə əlaqədar olaraq 
öyrənilməmiş qalan yenə də bir sıra məsələlər var ki, onları 
işıqlandırmaqla bir tərəfdən bu sahədə daha da geniş təsəvvür 
yaranar, digər tərəfdən isə Ü.Hacıbəylinin Azərbaycan xalq musiqisini 
öyrənmək sahəsindəki elmi irsini davam etdirmiş və onu inkişaf 
etdirmiş olarıqp. | 

Hazırkı tədqiqatın müəllifi bu istiqaməti davam etdirərək, Şəki 
folklorunun rəngarəng nümunələri əsasında Azərbaycan xalq 
musiqisinin lad-məqam xüsusiyyətlərini işıqlandırmağı öz qarşısında 
məqsəd qoymuşdur. Şəki folklorunun müxtəlif ianrlarını təmsil edən 
konkret nümunələrin lad-məqam əsasları araşdırılaraq, təhlil edilir. 

Tədqiqat aparılarkən metodik xüsusiyyətlər də diqqəti cəlb edir. 
Digər tərəfdən Şəki musiqi folkloru nümunələrini tədqiq edərkən 

əksər nümunələrin inkişaflı melodikaya malik olduğunu müşahidə 

etdik. Təbiidir ki, belə zəngin inkişaflı melodikaya malik olan folklor 

nümunələri lad-tonal sistemin böyük inkişafına səbəb olur. 
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Şəki musiqi folkloru nümunələrinin səsdüzümü, melodik 
hərəkətin istiqamətini nəzərdən keçirərkən əsasən diatonil ladların 

üstünlüyünü müşahidə etdik: rast, şur, segah, şüştər, çahargah. 
Qeyd etməliyik ki, Şəki musiqi folklorunda əsasən bu beş lad 

üstünlük təşkil edir. Topladığımız nümunələrin sırasında bayalı-şiraz 
və hümayun ladlarında nümunələrə, demək olar ki, rastlaşmadıq. R 

Çox maraqlı bir faktı da qeyd etmək istərdik ki, zumaçıların ifa 
etdiyi el havalarında əsas etibarilə rast, şur, segah, sümsü alətində 

çalınan el havalarında şur ladı, qəhrəmani melodiyalarda çahargah 
(аф, ninnilərdə segah, xalq mahnılarında şur və segah ladları 
üstünlük təşkil edir. ј 

Şüştər ladı üzərində nümunələr çox azdır. Bayatı-Şiraz və 
hümayun ladları üzərində nümunələrin olmamasının da müəyyən 
səbəbləri vardır. Məlumdur ki, bayatı-şiraz ladı ümumiyyətlə 
azərbaycan xalq musiqisində əsasən lirik mahnı və təsniflərdə 
üstünlük təşkil edir. Hümayun ladı isə yalnız muğam və təsniflərdə 
təsadüf olunur. 

Azərbaycan ladlarının fərqləndirici xüsusiyyəti onların çoxpilləli 
olmasıdır. Bizim tədqiq etdiyimiz nümunələrdə ladların səsdüzümləri 
müxtəlif həcmlərdə istifadə olunur. Ladın tam səs: ün 
tətbiqinə çox az hallarda rast gəlinir. Ladın səsdüzümünün detsima, 
nona, oktava, seksta, kvinta, hətta kvarta həcmində tətbiq olunduğu 
nümunələrə təsadüf edilir. Bəzən eyni bir ladın səssırası 3-4 növdə 
tətbiq olunur. Bəzən isə natamam həcmli ladların tətbiqini müşahidə 
edirik. Ən böyük dlapozona çahargah ladında olan melodiyalarda 
rast gəlinir. 

Ladların səssirasinın müxtəlif həcmlərdə tətbiqi folklor lanrından, 
el havasının ifa edildiyi alətin ifaçılıq imkanları və bu alətin 
diapazonundan da asllıdır. Məsələn, Şəkidə Zəhra nənənin ifasında 
lentə yazdığımız ağı və ninnilərin lad xüsusiyyətlərinə müraciət edək. 

Ninnilər sözsüz, poetik mətn olmadan aninni-nip hecalarına 
oxunur. Təbiidir ki, ninnini oxuyan ifaçının səs diapozonu məhduddur. Digər tərəfdən poetik mətni olmayan melodiyada inkişaf üçün çox zəmin yaranmır. Melodik inkişaf olmadıqda vahid intonasiya bir neçə variantda inkişaf edir. Eyni hecanın təkrarı eyni melodik rüşeymin təkrarı ilə verilir, bu da təbildir ki, ladın yalnız müəyyən ekəsiyininə istifadəsinə gətirib çıxaracaqdır. Çünki melodiya bir qədər monotondur. 

Şəkidə sümsü alətində ifa olunan el havalarında da ladın məhdud diapazonunun tətbiqi bu alətin məhdud diapazonu ilə 

“58. 

bağlıdır. Həm də bu ladlar diatonik şəkildə (alətin ifaçılıq imi məhdudluğu Нә bağlı) təbiq дилис ә ia misdən — Оагпоп alətində ifa olunan el havaları, xalq rəqslərinin lad diapazonunun genişliyi bu alətin diapozonunun nisbətən geniş 
olmasından irəli gəlir. 

Zurnada ifa olunan qəhrəmani instrumental el havalarında 
(əsasən еКогоҝјиә silsiləsindən olan melodiyalarda) lad tam 
diapazonu ilə istifadə olunur. 

Beləliklə, bütün bu müşahidələrdən belə bir nəticəyə gəlmək 
olar ki, Şəki musiqi folklorunun lad-məqam xüsusiyyətləri bilavasitə: 
folklorun öz daxilindəki ianr qruplaşmalarına, ifaçılıq təcrübəsinə 
əsaslanır, 

Əlbəttə, xalq musiqisinin çoxəsrlik inkişafı müddətində lad- 
məqam sistemi də inkişaf edərək, müəyyən dəyişikliklərə məruz 
qalaraq mürəkkəbləşmişdir. 

Məlum olduğu kimi XX əsrdə Azərbaycan professional 
musiqisinin və elminin banisi Ü.Hacıbəyli eAzərbaycan xalq 
musiqisinin əsasları? adlı elmi risaləsində milli musiqimizin əsasını 
təşkil edən lad-məqam konsepsiyasını yaratmışdır. Lad-məqam 
nəzəriyyəsi görkəmli rus alim-musiqişünası V.Belyayevin və görkəmli 
musiqişünas-alim və pedaqoq M.İsmayılovun elmi əsərlərində də öz 
tədqiqini tapmışdır. 

Azərbaycan xalq musiqisinin tədqiqatçısı R.Zöhrabovun 
muğam, xalq təsnifləri və rənglər јапп üzərində apardığı 
araşdırmalarda da lad-məqam əsaslarının təhlilinə ətraflı yer 
ayrılmışdır. 

Hazırkı tədqiqatın müəllifi adların təhlilində yuxarıda adları 
sadalanan alimlərin əsərlərində işlənilmiş müddəa və terminlərdən 
faydalanmışdır. 

Lad-məqam əsaslarının təhlili, sistemləşmə bölgüsü əsas 
etibarilə R.Zöhrabovun azərbaycan təsniflərin və Azərbaycan 
rəngləri? tədqiqat işlərindəki prinsiplərə əsaslanır. 

Şəki folkloru nümunələrinin bir çoxu rast ladındadır. 
“Rastə ladının ən məhdud həcmdə tətbiqi Şəkidə Musayev 

Həzrətin ifasında nota saldığımız cdilayə (eMaral xanımə) - ləzgi 
bayatısında tətbiq olunur. cLilayə mahnısında rast ladı xalis kvinta 
həcmindədir. 

Nümunə Ne 12. 
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Ləzgi bayatısı “Lilay” | 
MARAL XANIM 

His Muəyev ümsə), 
Təhmir bəl Not yazısı: Səadət 

ə ü 

аз-аз -ал дар: gə = lər, lizlay, Б- Бӱ. Һе 

да: gp - ə, Mə-nl xi - nm: Меу--тәт qoza ya = п, Б- Бӱ, 

i- By Yar on beş yış “li. qə = br, Ma-ral xa - nm, 

 — 
M 

Musayev Həzrətin sümsüdə ifa etdiyi cArzum gəlsinə el havası | 
da rast ladındadır. Burada da rast ladı xalis kvinta həcmindədir 
(aşağıdan mayənin mediantası və alt aparıcı tonu əlavə olunmaqla). 

Nümunə Ne 13 

ARZUM GƏLSİN 

" вә Presto | 
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i çi kiçik Eyni ifada cİsgəndərip rəqsində rast ladının səssrrası | 

seksta diapazonunda alt aparır ton tətbiq olunmaqla istifadə edilir. 
Nümunə Ne 14 

İSGƏNDƏRİ. 

Həzrət Musayev (zum) 
Presto “Not yazısı: Səadət Təhmirazqızı 

Da capoal Fine 

Ələddin Rəsulovun müasir vətənpərvərlik yanrını təmsil edən 
“Апа torpağıma mahnısı da rast ladındadır. Burada rast ladı kiçik 
seksta həcmində alt aparıcı ton əlavə olunmaqla tətbiq olunur. 

Nümunə Nə 15 cana torpağım? mahnısına aiddir. 

$ 
Rast ladı 

bəzən böyük seksta intervalı həcmində tətbiq olunur. 

2-06) 82 (Şə a 

Rast ladının böyük seksta diapazonunun xüsusi növünə €Yox- 
yoxə zuma melodiyasında və sBeşaçılan? rəqsində rast gəlinir. Belə 
ki, burada ladın səssırasına alt tetraxord əlavə olunmaqla böyük 
seksta diapazonu təşkil edir. 
Nümunə Nə 16 Not yazısı: Səadət Təhnirazqızı 

“Yox-yox” rəqsi 

Andante Həzrət Musayev (sümsü) 

“Уох-уох" 

M M 
Nümunə Ne 17 - 

“Beş açılan” 
= – — 

5 M M 
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Zumnaçı Əliyev Rəcəbalının ifasında nota saldığımız eDəhnəə 
rəqsində də bu rast ladının xalis oktava diapazonunun bu xüsusi 
növü ilə rastlaşırıq. 

Nümunə Ne 20 

Bəzən Şəki musiqi folkloru nümunələri arasında rast ladının 
xalis oktava intervalı həcmində. tətbiqinə də təsadüf edirik. Buna 

nümunə kamançada ifa olunan eMüşgüə rəqsi ola bilər. 
Nümunə Ne 18 

"“Müşgü” rəqsi DƏHNƏ 

rı —-- "Nurəddin Bədəlov (kamança) 
Not yazısı: Səadət Təhmirazqızı: 

Allegro Nor yazışı: Year Рәј) 
Allegro: 

M M 

Digər bir nümunə cKəndirin rəqsidir. (S.Hacıbəyov. Azərbaycan 
xalq melodiyaları. B., 1957). Bu rəqs rast ladındadır. 

Nümunə Ne 19 

M M 
İ . Far zər al Bu, xalis oktava diapazonunun xüsusi növünə aiddir (aşağıdan Fə === 

alt tetraxord əlavə olunmaqla). 
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Yəni ladın зәзәлаз alt tetraxord əlavə olunmaqla xalis oktava 
diapazonu təşkil edir. Rast ladının səssırasının ən geniş həcmdə: | 
tətbiqini xSüngüzarə rəqsində müşahidə edirik. 

Nümunə Ne 21 

SÜNGÜZAR 

кә ви 
Andante 

— 
фикири qunbt-çemtenstE”-mstsfn 

Allegro: 
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Zumada ifa olunan bu rəqsdə rast ladının səssirası попа 
intervalı həcmində (alt tetraxord əlavə olunmaqla) əhatə edir. (Bu el 
havası Çal, oyna? xalq mahnısının əsasındadır — S.T.q.) 

Topladığımız folklor nümunələrinin səssrralarında adların bəzi 
pillələrinin xromatikləşməsinə da təsadüf edirik. Burada hər ladın 
özünəməxsus qanunauyğunluqları meydana çıxır. Bu hallar istinad 
pərdələri ətrafında gəzişərkən baş verir. 

Rast adında qurulan nümunələrdə xromatikləşmə bir sıra 
hallarda melizmlərin tətbiqi ilə bağlıdır.. 

Nümunə kimi S.Hacıbəyovun “Azərbaycan xalq melodiyalarıp məcmuəsindən eKəndiri? rəqsini nəzərdən keçirək. Rəqs do mayəli 
rast ladındadır. 

Nümunə Ne 22 
Кәлбә 

јә Ы q 
bəl ix x”: vil vini”: M = 

Melodiyada ladın VIII və IX pillələri yarımton bəmləşir (VIII, IX). Вә pillələrin xromatikləşməsi melizm yaratmaq məqsədilə tətbiq olunur. 
Nümunə Ne 23 

o. 

Allegro: 
22 

Çox maraqlı bir nümunə zurnaçalan Əliyev Rəcəbalının ifasında 
nota saldığımız eSamuxuə rəqsidir. 

Məlum olduğu kimi bu rəqs zorxana oyunları zamanı ifa olunur, 
Şəkidə geniş yayılan rəqslərdən biridir. Rəqsin melodiyasında 
müşahidə olunan maraqlı xüsusiyyət başlanğıc xtezis-motivinə 
dəfələrlə yeni variant işləmələrinə. məruz qalmasıdır, Bütün rəqs 
vahid monointonasiyadan yaranır. 

Nümunə Ne 24 
"Samuxu" Модегао, 

Bu intonasiyanın prototipi muğamdır, Motiv-tezis muğamda 
olduğu kimi inkişafa məruz qalır. 

Melodiya tədricən yetişmə yolu ilə inkişaf edir, motivin növbəti 
variantlı təkrarında cvariantın variantın yaranır. 

Başlanğıc tezis üçton intonasiyası ilə seçilir. Bu intonasiya 
çağırış sədasını daha da qabarqlaşdırır. Zorxanada ifa olunan 
“Samuxuə rəqsi pəhləvanların güləşə hazırlığına bir rəmzi məna 
daşıyır. 

Nümunə Nə 25 R 

Qəhrəmani çağırış xarakteri daşıyan bu mövzu sanki başlanğıc 
kulminasiya enerilsini özündə toplayır və tədricən onu paylaşdırmağa 
başlayır. 

Nümunə Ne 26. "Sami 
a 



“Don. mayəli rast ladında olan cSamuxuə rəqsində ladın 
вәзәлаз УП pillənin yarımton xromatik şəkli ilə istifadə olunur. 

Nümunə Nə 27 

bi M vur 

Burada VII zilləşmiş pillə, yəni mayənin kvartası VIII pilləyə — 
mayənin kvintasına bir növ alt aparıcı ton funksiyası daşıyır. (Vil 
zilləşmiş pillə enharmonizm baxımından VIII pillənin əskilməsi kimi də 
qəbul oluna bilər.) 

Rast ladında VII pillənin yarımton yüksəldilmiş xromatik şəkli 
VIII pilləyə köməkçi kimi izah edilir. 

Ümumiyyətlə, qeyd etməliyik ki, rast ladında tədqiq etdiyimiz 
folklor nümunələrinin əksəriyyətinin lad əsasını diatonik səsdüzümü 
təşkil edir. Rast ladının pillələrinin xromatikləşməsinə bəzi hallarda 
təsadüf edilir 

Şəki folklorunun nümunələri sırasında şur ladında olan 
melodiyalar da üstünlük təşkil edir. Şur ladının diatonik səsdüzümünə 
də çox təsadüf olunur. Bu nümunələrdə şur ladının səssirası müxtəlif 
diapozonları əhatə edir. 

Şəkinin adı ilə adlanan çŞəkip rəqsi buna nümunədir. Bu rəqsi 
biz üç variantda nota salmışıq. Tarzən Fərrux Əbdürrəhimov bu rəqsi 
bizə “Qədim Şəki rəqsi) adı altında təqdim etdi. 

....5—— 

.—..... 

Nümunə Nə 28 

QƏDİM ŞƏKİ RƏQSİ 

Andante Tarzən Fərnux Əbdürrəimoyun ifasında 
“Not yazısı: Səadət Təhmira: 

Digər bir variantı isə qarmon alətində Aydın Yəhyayevin ifasında 
nota yazmışıq. 

2... 



Nümunə Ne 29 

QƏDİM ŞƏKİ RƏQSİ 

çi Andante: iL (AZ 

sŞəkip rəqsinin üçüncü. variantını sümsü alətin ә rəqsinin üçün. ndə Həsrət 
Musayev biz təqdim etmişdir Şur адина olan nürmunslrin linə 

ıq daha məqsədəuyğ ünki rəqsi əsasını əşkil edən səsaras dalın şər тан ЈОЛ Səqsin 

“25 

Nümunə Ме 30 

Şur ladı bu rəqsdə böyük seksta diapozonunu alt aparıcı ton 
əlavə olunmaqla əhatə edir. Ladın səssırasının kiçik ambitusda tətbiqi 
sümsü alətinin məhdud diapozonu ilə bağlıdır. Rəqs əsasən İki 
motivin üzərində qurulur. Başlanğıc motiv mayədən mayənin 
kvartasına doğru hərəkət və ondan gəzişərək mayəyə qayıtmaq 
üzərində qurulur: 

— ə 



Nümunə Ме 31 

Rəqsin ikinci motivi mayənin kvintasından mayəyə doğru 
sekvensiyalı hərəkətlə enməklə yaranır. Həzrət Musayevin ifasından 
nota salınan €Şəkiş rəqsinin 9-12-ci xanələri (Bax: səh.105-də) 

“Şəkis rəqsinin bizə məlum olan digər variantlarının 
səsdüzümündə ladın diatonik şəkli tətbiq olunmadığı üçün onların 
təhlilini sonraya saxlayıb, yenə şur ladının diatonik səsdüzümünü 
əhatə edən bir sıra nümunələri araşdıraq. 

Eldəniz Məmmədovun qarmon ifasından nota salınan cSakaşen 
гәдә (onu da qeyd edək ki, bir sıra tarixi mənbələrdə Sakaşen elə 
Şəkinin qədim adı kimi verilir — S.T.q.) şur ladının natural 
səsdüzümünü əhatə edir. 

Nümunə Ne 32 

SAKAŞEN RƏQSİ 

Хар “ət yazı Xəadlr Pəh yaz, 

мә 

Burada şur ladı alt aparıcı ton əlavə olunmaqla böyük seksta 
diapozonunu əhatə edir. 

Bal Dağıstanə havasında (İslam Ağamiyev - zurna) şur ladı 
diatonik şəkildə daha geniş diapozonda tətbiq olunur. Səsdüzümü 
xalis oktava diapozonu həcmindədir, aşağıdan alt aparıcı ton əlavə 
edilir.. 

Nümunə Ne 33 

BAL DAĞISTAN 

yeyənə "məPailaqa) 

“seç Һә 2... 



aşağıdan alt aparıcı ton əlavə olunmaqla kiçik septima diapozonunu 
əhalə edilir. 

Nümunə Мә 34 
M 

Rəcəbalı Əliyevin zumada ifa etdiyi eKəkliyin melodiyasında 
ladın kiçik septima diapozonu aşağıdan alt aparıcı ton əlavə 

“YERLİ HAVA” rəqsi olanmaqla natural şəklə Кәб olunur 

il Mi larmon) 
Allegro ayax aa KƏKLİYİ 

Аәсаһ Əliyev (zum). 
Апедго möderato fot yazısı: Səadət Təhmi 

qes 

1 
1 

Һ i 
Yenə qarmon ifasında nota köçürdüyümüz “Yerli havaə rəqsi 



25“. 
M 

Şur. ladının. diatonik səsdüzümünü əhatə edən melodiyalar 
tətbiq etdiyimiz folklor materialında üstünlük təşkil edir. 

Zumaçalan Әјдәг Yusifovun ifasında eSüzməə melodiyası şur 
ladının çox geniş  diapozonunu səsdüzümlə alt aparıcı ton əlavə 
olunmaqla nona intervalını əhatə edir. 

2 

1 | 
| 
| 

Nümunə Ne 36 

SÜZMƏ (SÜSDÜRMƏ) 

Andamte Əğər Ханы (ma) 
.. Ne idət Təhmirazqızı ==: 

5-2 

әзәр-од 02 9 ӘфәлтИ- 



İzi ba ba ba gə 
Ес̧ m 

Şur ladında da bir sira pillələrin xromatikləşməsi ilə rastlaşırıq. Belə ki, bu nümunələrin əksəriyyətində ladın V pilləsinin yarımton 
alçalması öz təzahürünü tapır. 

Zəhra nənənin ifasında nota saldığımız ninnidə şur ladının V pilləsinin xromatikləşməsi köməkçi səs, ya melizm məqsədi daşımır, mayənin kvintasından mayəyə doğru aşağı enən: sekvensiyalı hərəkətdə meydana çıxır: 
Nümunə Мә 37 

“Ninni” 

vi 

әм 
2 290020п10) ХаНз kvinta intervalını əhatə edir. Xromatikləşmiş У. pillənin ardıcıl melodik hərəkətdə tətbiqinə cÇoban qayada qaldın (öldər Yusifov - zuma) havasında ба rast: gəlirik. (Burada melodiyanın 1 hissəsi nəzərdə tutulur.) 

Nümunə Ne 38 

0. 

Bu xüsusiyyəti сһә rəqsində də müşahidə edirik. 
Nümunə Nə 39 

ŞİN RƏQSİ 

Andante 

и lərində У. i folklorunun şur Јафлда olan bir çox пӧтмпә 
ар və V diatonik pillənin növbələşməsi ilə rastlaşırıq. “Qədim 

rəqsi, “Qazax Kərəmib, “Миуапә, “Qatar? (Yallı) 

5 ə ə 
Şəkir 



eBildirdərəsi” və s. rəqslər buna nümunədir. Belə növbələşmə 
adətən müəyyən pillə ətrafında gəzişərək yaranır. 

Qədim Şəki rəqsini nəzərdən keçirdikdə bir çox belə 
gəzişmələrlə rastlaşırıq. 

Nümunə Nə 40 
адан. Andante: 

Bu rəqsdə şur ladının V natural və V xromatikləşmiş şəkli (V) 
mayə ətrafında gəzişərək tətbiq olunur. Bilavasitə muğam 
melodikasındakı inkişaf üsullarından bəhrələnən belə gəzişmə 
üsullarını incəsənətin digər növlərinə xas olan ornamentlərlə 
müqayisə etmək olar. Məlum olduğu kimi Şəki sənətkarlığın çox 
inkişaf etdiyi bir ərazidir. Qeyd etdiyimiz üç kiçik nümunə şəbəkə 
sənətindəki naxışlarla assosiasiya yaradır. ҸәК| kəlağayısının, əl 
tikmələrinin, təkəlduzların, qadın bəzəklərinin zəngin: naxışlarını 
xatırladan belə işlənmə prinsiplərini bir çox folklor nümunələrində 
qeyd edə bilərik 

Məsələn, (Qazax Kərəmi? rəqsində zurnaçalan Əyyub: 
Məmmədov rəqsin əvvəlində kiçik muğam improvizasiyasında şur Yadında V datonik və xromatikloşmiş pillənin növbəşəməsini belə fa edir: 

о 
Diatonik və xromatik V pillənin mütəmadi olaraq növbələşməsi 

“Gilan qızə rəqs havasında da təsadüf edilir. 

Nümunə Ne 42 

də S. 

El El 

İslam Ağamiyevin ifasında nota saldığımız eÇoban qayada 
qalmaə: havasında da eyni xüsusiyyət müşahidə olunur, (Bu el 
havasına həm “Çoban qayada qaldıp, həm də cÇoban qayada 
qalma? deyirlər) 

Nümunə Ne 43 

Şur ladında olan melodiyalarda IX pillənin yarım ton zilləşmiş 
xromatik şəklinə də təsadüf olunur. 

Balaban ifasında nota yazdığımız eHMirvariə rəqsinin orta 
hissəsində re mayəli şur ladında IX pillə yarım ton zilləşir 

Nümunə Ne 44 

Burada IX zilləşmiş və IX diatonik pillələr bir-biri ilə növbələşir, 
“Şəhnur bəyə zuma havasında da eyni xromatikləşmiş pilləyə 

tesadüf” edilir. Burada IX zilləşmiş və 1X natural pillələr mayənin 
kvintası ətrafında gəzişərək tətbiq edilir. 

Nümunə Ne 45 4 
рик. ә дә === 

о 

- ladında Vİ “Turalı, rəqsində (Faiq Məmmədov - qarmon) şur 
pillənin yarım ton yüksəlməsi halı ilə rastlaşırıq. Eyni zamanda V pillə 
də yarım ton bəmləşir. 

Nümunə Nə 46 

2-55 



ə 
vi””Va VM 

Bu, şur ladında çox nadir hallarda təsadüf olunan xromatizmdir. 
Bu xromatizm mayənin kvartasına köməkçi ton vəzifəsi daşıyır. 

Nümunə Ме 47 

“Turalı rəqsindən 

S.Hacibəyovun məcmüəsindən cKoroğluə rəqsində УН pillənin 
yarım ton əksildilmiş xromatik şəkli ilə rastlaşırıq. Burada VII pillənin yarım ton əskildilməsi ladın VI pilləsində melizm yaratmaq məqsədi daşıyır, ladın səsdüzümü detsima diapozonu əhatə edir. 

Nümunə Ме 48 
ККогофјиз (zuma havası) 

хи мин ЗА 

Andante maestoso 

Şur ladında: eyni zamanda bir neçə pillənin xromatikləşməsi hallarına da təsadüf edirik. Məsələn, S.Hacıbəyovun nota saldığı “Şamama rəqsində V pillə yarımton bəmləşir, IX pillə isə həm yarımtona zilləşmiş, həm də diatonik şəkildə tətbiq olunur. IX pillənin xromatikləşmiş və natural halda tətbiqi mayənin kvintasına gəzişmə уду ilə gələrkən tətbiq olunur. 

dı о 

Nümunə Ne 49 
ҹ “Şamamaş rəqsindəndir 

- 

Segah ladının səssırası müxtəlif həcmlərdə istifadə olunur. Bu 
adın folklorda ən geniş tətbiq olunduğu јапг ninni və ağılardır. 

Segah ladının ən dar ambitusda istifadəsinə nümunə ladın 
səssırasının kiçik tersiya həcmində tətbiqidir. Zəhra nənənin ifasında 
nota saldığımız 5 və 6-cı ninnilər buna nümunədir 

Nümunə Ne 50 
Ninni Мә 5 

Moderato 

Andante 

ğ на и Ne5) diapazonu çox Zəhra nənənin oxuduğu digər ninninin ( 
məhduddur - kiçik tersiya diapazonunu əhatə edir, iki ула . 

üzərində qurulan motiv (a), sonra üç səs üzərində variant üsulu ilə 

inkişaf edir: a at az аз. 
2-0. 105 (2-9 0-3 



Nümunə Ne 51 
Moderato 

Digər bir nimni (Ns6) diapazon baxımından kiçik olsa da (yenə 
kiçik tersiya həcmində), miqyas etibarilə əvvəlki ninnidən bir qədər 
genişdir. . 

Nota saldığımız 4 saylı ninni segah ladının xalis: kvarta diapazonunu əhatə edir. 
Nümunə Nə 52 

Allegro: 

Burada segah ladının yalnız ола tetraxordu tətbiq olunur. Ümumiyyətlə, qələmə aldığımız  ninnilərin hamısının  dlapazonu kiçikdir. Nimilər, sözsüz eNin-ni-nip hecası ilə oxunur, daha dəqiq desək, zümzümə edilir, Bu da bir növ melodiyada” monotonluq yaradır: 
Nümunə Ne 53 

20 Арно 

mx oa Q? 106 Çə a 

Şəkidə Zəhra nənədən qələmə aldığımız ağı da segah ladindadır. Segah ladı xalis kvarta həcmindədir. Yenə segah ladının orta tetraxordu tətbiq olunur. 

.———— 
M Bütün melodik inkişaf mayənin ətrafında gəzişmə əsasında qurulmuşdur: 

aaafaara, 
Nümunə Ме 55 

Adagio: 

Nümunə Ме 54 

Sən-siz far - yaz dam, bir дыны он Вана 

== = 
bi- b bil -mə - dim hi-lə bil - mə - di Bizlə bilmədim 

“Dilavər? (€Cuqquə) rəqsində də segah ladının səsdüzümü bu 
həcmdədir. 

Nümünə Мә 56 

DİLAVƏR 

122, 
= 

Моденмо, 
== 

vr) дәлә" 



“Dilavər" 

Yunis Qarabağlının ifasında nota salınan eNazəninə mahnısında 
da ladın səsdüzümü xalis kvartanı əhatə edir. 

Nümunə Ne 57 

NAZƏNİN 

Moderato: "Yunis Qarabağlı (sanəndə) 
pr Not yazısı: Səadət Təhmirazqızı 

nib, фа дал al” - am, sə-nin ayı” 

qazdan al”- lam sə-nn A-di sə-ri şil) bə- ə 

qa-dan al” - lam sə-nin. 

За ә вәс 

-—.7— 

əyər ə 
ә ... 
ülum be 

Səsdüzümünün xalis kvarta intervalını əhatə etməsinə daha bir 
nümunə Yunis Qarabağlının ifasında nota saldığımız eDil həvəşin 
mahnısıdır. 

Nümunə Ne 58 

DİL HƏBƏŞİ VƏ YA BAĞDA GÜLLƏR 

Andan 5 Ҹу 

ЕЕ2-) 
Bağ = da gül- ər bağ = da gül- Ы 

Битки m mi. 

2 ОЛ həbəş, di həbəşi 72 dəfə 
Xeyli mətinyaın islər. Ј 2 
Amma ki, bil cavandır, 
Sevdiyimbircanandır, | 2 dəfə: 
Салам könlüm istər 

25 909ФотӘ 



H 

Ümumiyyətlə, segah ladında səsdüzümü xalis kvarta intervalını 
əhatə edən melodiyalarda ladın səssirasının yalnız 2-ci tetraxordu 
istifadə olunur. 

Rast və şur ladlarında qurulan melodiyalarda səssirasının belə 
xüsusiyyətini müşahidə etməmişdik. Ola bilər ki, bu xüsusiyyət segah 
ladında təhlil etdiyimiz melodi, rin vokal: nümunələr olması Нә 
əlaqədardır (Nin ir ki, geniş diapozonlu alətlərlə 
müqayisədə insan səsinin imkanları bir qədər məhduddur. Sonra 
toxunacağımız instrumental el havaları nümunələrində ladın 
səsssırasının daha geniş diapozonu tətbiq olunur. 

Segah ladı bir sıra instrumental melodiyalarda böyük seksta 
diapazonunda məqamın əsas tonu əlavə olunmaqla istifadə olunur. 

Rəcəbalı Əliyevin ifasında cBulud qalxdı” havası (zuma) buna 
nümunədir: 

Nümunə Na 59 
Bulud qalxdı”. 

12 —, 

ә M 

R.Kərimovun ifasında cÇatladı, rəqsində (zurna) ladın 
səsdüzümünün bir qədər geniş diapozonu - kiçik septima intervalı 
əhatə edilir. 

Nümunə Ne 60 
5596-—— xa — 

Е- = 
M 

Rast və şur ladlarında olduğu kimi, segah ladında da müəyyən pillələrin xromatikləşməsi ilə rastlaşırıq. Xromatikləşmə digər ladlarla müqayisədə segah İadında daha çox rast gəlinir. Segah ladında ən çox 11 pillə yarımton zilləşir. Rəcəbalı Əliyevin ifasında cZamagurə havası buna nümunə ola bilər. 
Nümunə Na 61 

de ӧдә Е —.1. 



Suyu yuma 

gi M. ii su 

Eyni ifada eZopzopuə rəqsində də bu dəyişilmə təsadüf olunur. 
Nümunə Ne 62 

ba bə, 

M 1” ət 

111 pillənin yarımtona zilləşmiş xromatik şəkli eÇobankoluş və 
“биз (zuma – Әјдәг Yusifov) melodiyalarında da müşahidə olunur. 
“Çobankoluə segah ladının böyük seksta diapozonunu, cllisuə isə 
xalis oktava diapozonunu əhatə edir. 

Nümunə Мә 63 “Çobankolun: 
Nümunə Nə 64 ellisun 

“3. 2 əz 
M. rər M. lət 

Ladin çox geniş — detsima diapozonunu əhatə edən cQoca 
Kərəmiy melodiyasında da III pillə xromatik dəyişilir. 

Nümunə Ne 65 

“Qoca Kərəmin 

Segah ladında 11 pillənin xromatik yarımton zilləşmiş nümunələri çoxluq təşkil. edir. Ladda yalnız УП pillənin yarımton əskildilmiş xromatik şəkli nisbətən az təsadüf olunur. 
Zəhra nənənin ifa etdiyi ninnidə (02) ladın yalnız bir tetraxordu əskildilmiş Куала diapozonun əhatə edir. 
Nümunə Na 66 

Ninni Ne 2 

06. 

: vip 

Allegro 

=== 
Da cap a inc 

Yunis Qarabağlının ifasında eXalabacı: mahnısında segah ladı 
kiçik seksta diapozonunda aşağıdan əsas ton əlavə olunmaqla tətbiq 
olunur, Burada ladın УИ pilləsi yarımton bəmləşir. 

Nümunə Nə 67 
eXalabacın 

Te vi M z 
ә 

Tədqiq etdiyimiz bəzi nümunələrdə eyni zamanda III pillənin 
yarımton yüksəlməsi və VII pillənin yarımton bəmləşməsini müşahidə 
edirik. Zuma ifasında (Əyyub Məmmədov) nota saldığımız 
“Bənövşə rəqsi buna nümunədir. 

Nümunə Ne 68 
“Bənövşəs 

bal ə bəl 

ә vir vi. M 2 

——5:-—. 



Burada mütəmadi surətdə VII diatonik və VII bəmləşmiş pillə 
növbələşir. Д р 

Şəki folklorunun nisbətən sonralar formalaşan nümunələrində 
segah ladında eyni zamanda üç pillənin xromatikləşməsi müşahidə 
olunur. Qarmon ifasında (F.Məmmədov) nota saldığımız eRəvanən 
rəqsində segah ladının səssrrasında 11, Vil, УИ| pillələr: yarımton 
zilləşir. Həm də VII pillə həm diatonik, həm də xromatikləşmiş şəkildə 
tətbiq olunur. 

Nümunə Nə 69 

. 56.20 дин, əbə 

€ vür vi: vip: nr 

Çox maraqlı xromatikləşmiş pillələrlə cBəy tərifi el havasında 
da rastlaşırıq (zurna – Rəcəbalı Əliyev). 

Bu melodiyada segah ladında VİI pillə yarımton bəmləşir, VIII 

pillə yarımton zilləşir. Eyni zamanda Vil 5 (si bb səsi) və VII natural 
(si bsəsi) və Vİİİ (до) və Vİİİ natural (do b) pillələr mütəmadi olaraq 
növbələşir. 

Nümunə Ne 70 

İz la sz.) 

vir via vi, vib M 

Şəki musiqi folkloru nümunələri sırasında Şüştər ladında azsaylı 
melodiyalarla da rastlaşdıq. Kamançada Bədəlov Nurəddinin ifa etdiyi 
“Züleyxaə rəqsini təhlil edək. 

İk növbədə onu qeyd etməliyik ki, “Züleyxaə rəqsi Şəkidə deyil, bir çox regionlarda geniş yayılmışdır. 1986-cı. ildə dərc olunmuş Azərbaycan diringi və rəngləri) məcmuəsində (buradakı nümunələr Bəhram Mansurovun ifasında E.Mansurov və A.Kərimov tərəfindən nota salınmışdır) təqdim olunan sZül, i Şü: ü nola salınmışdır әр “Züleyxaə rəqsi Şüştər (Do-şüştər) 
Nümunə 71 

* 2-04401849аолт-е- 

“Züleyxa” 
Andantino 1. 72. "Not yazı - E.Mansurov, A.Kərimov 

ə 
“en 

Allegretto 2.“ 104 

филмә 

Rəqs 2 hissəli quruluşdadır, ağır və cəld hissədən ibarətdir, 
birinci hissə 3/4 ölçüdə, ikinci hissə 6/8 ölçüdədir. 

Şəkidə kamança ifasında dinləyib nota saldığımız eZüleyxav 
rəqsi yuxarıda qeyd etdiyimz nümunənin tamamilə yeni bir variantıdır. 
Şəki variantında “Züleyxa? rəqsi həcm etibarilə daha genişdir. 2 
hissə əvəzinə 3 bölmədən ibarətdir: | hissə - lirik xasiyyətli, 94 ölçüdə 
Andante-dir. 

Nümunə Ne 72 

Киа 

Ladin səssirası xalis oktava intervalını əhatə edir 

Nümunə Мә 73 

—.u:.—.09 



İl hissə 2/4 ölçüdə Allegro moderato cəld templidir. 

Allegro moderato 

Rəqsin növbəti bölməsi Alleqro 6/8 ölçüdə oynaq və qıvraq 
ruhludur, Ritmik xüsusiyyətlərinə görə Bəhram Mansurovun ifasında 
nota köçürülən eZüleyxaə rəqsinin || hissəsinə yaxındır. 

Nümunə Ne 74 

врн Şəki varını: 

BiMansurovun ifisindan 
" 

— ə = 
Onu da qeyd etməliyik ki, 2002-ci ildə nəşr olunan Rauf Bəhmənlinin cAzərbaycan xalq rəqslərip məcmuəsində çoxsaylı rəqs nümunələri sırasında rastlaşdığımız Züleyxa: rəqsi. daha с̧ох Bəhram Mansurovun ifasında nota salınan eZüleyxaə rəqsinə daha 

yaxın bir variantdır. 
Şəki musiqi folklorunda Çahargah ladında da bir çox nümunələr vardır. Bu bir qismi rəqs havalarına, xalq mahnılarına, əksəriyyəti isə qəhrəmani instrumental el. havalarına (əsasən “Когофуә havaları, zorxana oyunu ilə bağlı melodiyalar) aiddir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalq musiqisində çahargah ladında olan nümunələr emosional məzmun baxımından çox vaxt qəhrəmani, mərd, mətin obrazlarla bağlıdır. Məsələn, dərin muğam bilicisi, tarzən Kamil Əhmədov çahargahın obraz məzmununu belə səciyyələndiri “Çahargah muğam dəstgahı mübarizə, cəng xarakterlidir, Özünün 

də Р  . 

qəhrəmani ruhu, spesifik intonasiyaları ilə bütün muğamlarla təzad təşkil edirə. (xAzərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemlərin, В., 1992, səh. 143). 
Şəkidə zumaçıların ifasında eşidib nota saldığımız bir sıra “iÇoroğluə havaları silsiləsindən olan melodiyalar çahargah ladındadır (Tünd Koroğluə, еКогодји qaytarmasıp, eKKoroğluə zorxana havası), Ə.Rəsulovun ifasında qələmə aldığımız müasir lirik — vətənpərvərlik mahnısı јаппг) təmsil edən cOlar inşallahə mahnısı da çahargah ladındadır. Bu lad mahnının obraz-emosional məzmunu, poetik mətnlə sıx bağlıdır. Ələfsər Şəkilinin repertuarında geniş yer tutan məşhur “Şəki yallısı? da çahargah ladındadür. Ruhən cəngi rəqsinə çox yaxın olan bu yallının möhtəşəm çağırış ruhu çahargah 

ladı ilə üzvi surətdə uyğunlaşır. 
İlk növbədə onu qeyd etməliyik ki, çahargah ladında olan 

melodiyalarda rast, şur, segah və şüştər adları ilə müqayisədə 
səssirası daha geniş diapozonu əhatə edir. Bu təhlil olunan 
melodiyaların instrumental olması ilə bağlıdır. 

Çahargah ladının natural səsdüzümünə nümunə Çoban 
rəqsiydir (kamança — N.Məmmədov). 

Nümunə Ne 75 
“Çoban гәдәһ 

M 

Burada ladın səsdüzümü detsima M intervalını əhatə edir. 
Onu da qeyd etməliyik ki, əvvəl təhlil apardığımız nümunələrlə 

müqayisədə sözü gedən ladın diatonik səsdüzümü üstünlük təşkil 

a fadında olan melodiyaların əksəriyyətində bəzi pillələr 
işikli) ğrayır. 

0 "təsadüf olunan dəyişilmə IX pillənin yarımton 
bəmləşməsidir. sİlisup mahnısı (Ə.Əbdüləlimov) buna nümunədir. 

Nümunə Ne 76 

———— 
“ ixb ixi M 

: ә 
әәз-әф49" Фаәлти- 



Burada IX diatonik və IX əskildilmiş pillələr mütəmadi olaraq 
özünü göstərir. 

Belə bir halı cŞələkümə rəqsində də müşahidə edirik. Bu 
rəqsdə IX pillənin yarımton zilləşməsi Нә yanaşı И pillənin diatonik və: 
yarımton zilləşmə xromatik şəklinin növbələşməsi də müşahidə: 
olunur. 

Nümunə Ne 77 
məsəl 

Ka M, mür 

Ə.Yusifovun ifasından nota aldığımız “Магаһтә havasında çahargah ladın səssırasında yalnız bir pillənin xromatikləşməsi — IX 
pillənin yarımton zilləşməsi ilə rastlaşırıq. 

Nümunə Ne 78 

Az 09 22 зә 

Һат. M 

= ƏlŞəkilinin ifasında Şəki yallısıpnda da çahargah ladının IX pilləsi yarımton yüksəldilməsi mövcuddur. Burada ladın səssirası detsima intervalını əhatə edir. 
Nümunə Ne 79 

једи, 

ә M 1 
:Гугасы rəqsində də ladın eyni diapozonu İlə rastlaşırıq. Burada IX pillə natural və yarımtona zilləşmiş şəkildə tətbiq olunur. Nümunə Nə 80 

ә” —- охла M 
Əliəfsər Şəkilinin ifasında nota saldığı ј 

r Şə ğımız еТигасы rəqsi el “rasında cCütcüə adı lə də tanınır. Rauf Bəhmənlinin cAzərbaycan 
du (Фао = 

xalq rəqsləri məcmuəsində (Bakı, 2002) - bu rəqsin melodiyası Çütcü (Zorxana) adı ilə təqdim olunur. Doğrudan da bu rəqsin zorxanalarda geniş tətbiq olunduğu məlumdur. 
Ümumiyyətlə, R.Bəhmənlinin məcmuəsində Şəki folkloru ilə sərlövhə baxımından uyğun gələn bir sıra rəqslər varsa da, bunlar tematizm baxımından seçilir: cBənövşəə, “Bəstib, “Магаһә, Bəzi rəqslər isə tematik baxımdan bizim topladığımız nümunələrlə identikdir. Məsələn, qeyd etdiyimiz eCütcü rəqsi, аКәпдијә, 

sMirvarib, Sevincə, San başlıqə, cÜç barlaqə (bu üç rəqs S.Hacıbəyovun məcmüəsindəndir), eBeşaçılan? rəqsi və s. 
Beləliklə, biz Şəkinin musiqi folkloruna aid olan bu fəslində topladığımız nümunələrin əsasən lad-məqam xüsusiyyətlərini nəzər- dən keçirdik. Düzdür, burada müəyyən özünəməxsus cəhətlər olsa 

da bütün bunlar Azərbaycan xalq musiqisinin əsasını təşkil edən 
amillərlə bağlıdır. Çünki Şəkidə və digər regionlarda yaranıb forma- 
laşan xalq musiqisinin mənşəyi birdir - Azərbaycan xalq musiqisi. 

ә с 
әзәр-од 00 0) 



Nəricə 

Coğrafi mövqeyi, relyef-landşaft quruluşunun özünəməxsusluğu 
ilə seçilən Şəki bölgəsinin folkloru ümumazərbaycan mədəniyyətinin 
bir çox spesifik cəhətləri, lokal: xüsusiyyətləri ilə seçilən tərkib 
hissəsidir. Uzun əsrlər boyu tarixi хә ictimai-siyasi amillərin, 
təsərrüfat və məişətdə geniş yer tutan bir sıra ənənələrin fəal təsiri 
altında formalaşan Şəki musiqi folkloru zaman keçdikcə xalqın estetik 
zövqünun, dünyagörüşü və düşüncə tərzinin xüsusiyyətlərini özündə 
cəmləşdirmişdir. 

Şəki bölgəsində apardığımız tədqiqatlar və toplanan 
materialların elmi təhlili belə bir fikri təsdiq etməyə imkan verir ki, Şəkinin folklor atlası onun inzibati, siyasi xəritəsindən xeyli böyükı Çeşid və kəmiyyət baxımından çox rəngarəng olan Şəki folklor mü 
eyni zamanda Şəki-Zaqatala bölgəsinin mühüm tərkib hissəsidir. Şəki folklorunun regional xüsusiyyətləri tədqiqat işində ümumazərbaycan folklor arealı daxilində baxılmışdır. Eyni zamanda Azərbaycan folkloru da ümumtürk folklor sisteminin mühüm tərkib hissəsidir. 

Xalq yaradıcılığı örnəklərinin hərtərəfli təhlili nəticəsində məlum oldu ki, Şəki folkloru həm də Şəki-Zaqatala bölgəsi çərçivəsində tedqiq edilməlidir. Şəki-Zaqatala bölgəsi dedikdə Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ nəzərdə tutulur, Amma bu bölgələr əvvəlcə ayrı ayrılıqda öyrənilib sonra ümumiləşdirilə bilər, Odur ki, biz bu bölgələr arasında tarixi, iqlisadi və mədəni baxımdan daha inkişaf etmiş Şəkini əsas tədqiqat obyekti seçmişik, Bu bir-birinə yaxın ərazilərin ümumilikdə öyrənilib, tədqiq olunması isə gələcək tədqiqat İşlərinin mövzusu kimi nəzərdə tutulub. 
Çox maraqlı bir faktı da qeyd etmək yerinə düşərdi,  1ppladığımız bir çox folklor - nümunələrinin adı Şəki-Zaqatala bölgəsindəki toponimlərlə bağlıdır. Şəkidə Ənvər Əbdüləlimovun İtasında qələmə aldığımız eSarıbaşıp mahnısının adı Qaxda yerləşən Sanbaş kəndindən, zurnaçalan Әјдәг Yusifovun ifasında. nota köçürdüyümüz eÇobankoluə rəqs havası Zaqataladakı kənd adından götürülmüşdür. Zurnaçı Yusifov Әјдәнп ifa etdiyi cllisuş el havasının adı Qaxın İlisu kəndi ilə bağlıdır. Şəkidə olarkən maraqlı bir folklor nümunəsi ilə rastlaşıb, onu nota. salmışıq. Bu, sümsü və гигпа alətlərində ifa edən Həzrət Musayevin bizə oxuyub, zümzümə: etdiyi “Мага хапитә el havasıdır. İfaçı bizə bu el havasını ləzgi. bayatısı “уз, kimi təqdim etdi. Çox maraqlıdır ki, Balakən zonasında da bu silsilədən olan mahnılar geniş yayılmışdır. Balakən bölgəsində 

də ə 

vMaral xanım? adı altında oxunan bu mahnılar qardaş toyunun arzusunda olan bacının istəklərini ifadə edir. Coğrafi və ərazi baxımından çox yaxın olan bu bölgələrdə ortaq, müştərək el havaları az deyildir. İki el sənətkarının ifasında nola yazdığımız eÇoban qayada qaldı? el havaları sərlövhəsi etibarilə eyni olsa da tematik baxımdan müxtəlifdir (zumaçı Yusifov Әјдәг və zurn: İslam Ağamiyev). Eyniadlı el. havası ilə folklorşünas- ünas Fəttah Xalıqzadə Qaxın İlisu kəndində ekspedisiyada olarkən rastlaşmış, bu el havası haqqında müəyyən məlumatlar əldə etmişdir. Şəki və Qax bölgələrində yayılan bu el havasının proqramlı 
məzmunu da oxşardır. 

Beləliklə, buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Şəki folkloru 
Şəki-Zaqatala bölgəsinin, bu bölgənin folkloru da ümumazərbaycan 
folklorunun mühüm tərkib hissəsidir. Bu folklor sistemləri daim bir- 
birini qarşılıqlı surətdə bəhrələndirmiş və Şəki bölgəsinin regional 
xüsusiyyətləri meydana çıxmışdır. 

çı Şəki- Zaqatala Azərbaycan | 
folkloru. |——-) Bölgə 7— Hröklou | 

Tədqiq etdiyimiz problemləri araşdırarkən bu məsələ ilə bağlı bir 
sıra xüsusiyyətləri müşahidə edərək belə bir qənaətə gəldik. Gələcək 
işimizdə bir çox lokal-etnoqrafik məziyyətləri ilə seçilən Şəki-Zaqatala 
bölgəsinin (eləcə də Şəki ilə yanaşı Balakən, Zaqatala, Qax, Oğuz хә 
Qəbələnin) folklorunu araşdırıb tədqiq etmək fikrindəyik. Şəki folkloru 
kimi, sadaladığımız bölgələrin folkloru da hələ monoqrafik tədqiqat 

eti olmamışdır. 
a məqsədimiz hər bir regionda folklorun 
özünəməxsusluğunu tədqiq etməklə yanaşı, Şəki-Zaqatala 
bölgəsinində əsrlərin süzgəcindən keçərək, bölgənin bir növ öz 
emöhürüə: vurulan folklor öməklərinin ətraflı müqayisəli təhlilini 
apanb, çağdaş tələblər səviyyəsində elnin ehtiyacını ödəməkdir, — 

Şəkidə apardığımız tədqiqat işi əsasında bir sıra nəticələr 
ixarmaq olar: : 

ə regionda azərbaycan folklorunun əksər ianrlarından olan 
ö niş vüsət tapmışdır. dis 
aaa hər bir folklor İanrına öz cmöhürüə vurulmuş, oriiinal 

д Ül r meydana çıxmışdır. 
ә bio: öməkləri Şəki: əhalisinin milli adət-ənənələri 
haqqında tam təsəvvür yaradır: əmək təsərrüfatı, toy mərasimi, idman 
yarışları və s. 

2-..:3——0 



- Folklorun regional özünəməxsusluğu tarixi-etnik folklorlarla 
şərtlənir. hicabli mar 

- Şəki bölgəsində zorxana musiqisi geniş vüsət almış, bununla 
bağlı zurna aləti geniş inkişaf tapmışdır. Ҹ 

- Şəkidə toy mərasimi folkloru, bununla əlaqədar rəqs јапп və 
rəqqaslıq sənəti çox inkişaf etmişdir. т "ə 

- Şəki folklorunda instrumental musiqi, zuma, balaban, sümsü 
yə Коз nağara kimi alətlər musiqi məişətində özünə geniş yer 
tapmışdır. 

Ре итал yarışları, bayram mərasimləri lə bağlı Koreğİluhayalar, 
zorxana müsiqisi, yallılar çox vüsət almışdır. Zorxana musiqisi ilə 
bağlı qəhrəmani-instrumental el havaları meydana çıxmışdır. 7 

- Aşıq musiqisi bilavasitə zurna alətinin inkişafına nüfuz etmişdir 
= Kərəm gözəlləməsi, “Qazax Кәгәтјә, кОоса Kərəmip, dastan 
obrazları ilə bağlı olan bu el havaları zuma ifaçılığının ən səciyyəvi 
xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. 

- Şəkinin musiqi folkloru üçün ŞXLM (Şəhər xalq lirik mahnısı) 
səciyyəvi bir јапгдг. Xalq mədəniyyətinin İctimai-tarixi yaranışının müəyyən mərhələləri ilə bağlı olan јапг sistemi kimi, ŞXLM Şəkidə muğam və xanəndə sənətinin inkişafi ilə bağlı yaranmışdır. 

- Şəkinin musiqi folklorunun lad-məqam təhlili: onu deməyə imkan verir ki, burada rast, şur, segah, çahargah ladları üstünlük təşkil, edir, Topladığımız nümunələr buna misaldır... Hansı ki, bu barədə tədqiqat işinin Ill fəslində daha ətraflı söhbət açılır. - Nəhayət, Şəki folklorunun ən mühüm bir xüsusiyyəti müasir folklorun yaranıb formalaşmasıdır. 
Folklor sahəsində axtarışlar yenə davam edir. Biz öz tədqiqat işlmizdə — Şəki — musiqi ” folklorunun epizodik xarakterli araşdırmalarından irəli gələn müddəalardan istifadə edərək, qarış- qarış. gəzdiyimiz Şəkinin hələ indiyə qədər һес̧ kəs tərəfindən araşdırılmamış mənəvi irsinin bir hissəsini toplamağa nail olduq. Folklor hər bir xalqın dünəni, bu günü və gələcəyidi “Ви gün keçmişi öyrənməklə, onun keçdiyi yolu araşdırmaqla gələcəyi işıqlandıran ən böyük çırağa yiyələnmiş oluruq. Keçmiş bu günün, bu gün isə gələcəyimizin bələdçisidirə (61, вәһ:8). Bu ətirlərin müəllifi, görkəmli filoloq alim, professor Mirəli Seyidovun gözərbaycan xalqının soykökünü düşünərkən? kitabında söylədiyi bu fikir bütün folklorşünaslar üçün deviz olmalıdır. üzrə oz, Söykökünü qoruyub. saxlamaq, folklorun müxtəlif bölgələr üzrə Araşdırılması, bu gün xüsusi aktuallıq kəsb edir və mənəvi mühitin yeniləşdirilməsinə kömək edir. 
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ŞƏRHLƏR 

İfalarından bəhrələndiyimiz sənətkarların bəziləri haqqında məlumat: 

Faiq Məmmədov 

Məmmədov Faiq Yusif oğlu 
1948-ci il martın 23-də Şəkidə anadan 
olub. 1965-ci ildə Nizami adına 7 saylı 
orta məktəbi bitirdikdən sonra Şəki 
toxuculuq texnikumuna daxil olub. 
Oranı 1968-ci ildə fərqlənmə diplo- 
muə. ilə bitirdikdən sonra Gəncədə 
“Kənd təsərrüfatın institutunda 
təhsilini davam etdirirək 1971-ci ildə 
başa vurur, 

Faiq Məmmədov erkən 
yaşlarından musiqi ilə ciddi məşğul 
olub. Belə ki, 1963-cü ildən 1968-ci ilə 
qədər ропепәг evində qarmon 
dərnəyində müəllim işləyib. Bu sənəti 
demək olar ki, o, ustadlardan eşidərək 
xüsusi qabiliyyəti ilə öyrənib 

Özünün etiraf etdiyinə görə Teyyub Dəmirov, Məmmədağa 
Ağayev kimi sənətkarların ifalarına tez-tez qulaq asıb və bu sənəti 
onlardan mənimsəyib. 1999-cu ildən Şəki 4 saylı musiqi məktəbində 
muğam müəllimi işləyən Faiq Məmmədov sənətin sirrlərini 
yeniyetmələrə aşılayır. O, yalnız ifaçı və müəllim kimi deyil, öz 
yaradıcılığı üzərində də çalışır. Özünün bəstəsi olan bir neçə rəqslər 
vardır ki, biz onları nota salmışıq. Bunlardan cTuralıp, eRəvanı, 
cAynuruə rəqslərini qeyd edə bilərik. Faiq Məmmədovun bəstələdiyi 
bü rəqslər müasir Şəki folkloruna aiddir. 
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Əyyub Məmmədov 

Əyyub Salman oğlu Məmmədov 
1967-ci il iyunun 7-də Şəkidə anadan 
olub və 2012-ci ildə vəfat edib. 1978-ci 
ildə 2 saylı uşaq musiqi məktəbinə 
daxil olaraq ilk musiqi məktəbini ustad 
sənətkar Əlləfsər Şəkilidən alır. 1980-cı 
ildə Bakıda keçirilən uşaq müsabi- 
qəsində iştirak edərək müxtəlif bölgə- 
lərdən yığılmış, cbirləşmiş orkestrin: 
tərkibində çıxış edir. “ 

1982-ci — ildə Şəki musiqi 
texnikumuna daxil olaraq burada Natiq 
Mustafayevdən dərs alır. Hərbi xidmətə 
çağırıldığı üçün təhsili yarımçıq qalır, 
qayıtdıqdan sonra yenidən təhsilini 
davam etdirərək sənətin sirrlərini daha 
dərindən mənimsəyir. 

Bu gün Şəkidə zuma alətinin mahir ifaçısı kimi tanınan Əyyub 
Məmmədov bir sıra müsabiqə və festivalların qalibi olmuşdur. 
Dəfələrlə Bakıda keçirilən dövlət əhəmiyyətli tədbirlərdə fəal iştirakına 
görə diplom və fəxri fərmanlarla təltif olunmuşdur. O, 2001-ci ildə 
Н.Әһуеу adına eRespublikaə: sarayında keçirilən dünya azərbay- 
canlılarının birinci qurultayına həsr olunmuş böyük tədbirdə solo ifaçı 
kimi çıxış. etmişdir. Hal-hazırda Əyyub Məmmədov 4 saylı musiqi 
məktəbində işləyir və özündən sonrakı nəslə sənəfin sirrlərini öyrədir. 
Hətta ilk müəllimi Əliəfsər Şəkilinin nəvəsi Əlləfsər Rəhimov onun 
yetirməsi kimi Bakı Musiqi Kollecində təhsil alır. Əyyub Məmmədov 
bir çox qədim el havalarını zurna alətində məharətlə ifa edir. Onun ifasında bir neçə qədim rəqsləri nota yazmışıq. Bunlardan кОагах Кәгәт, cBənövşəs və eŞinvan bulağın el havalarını qeyd” edə iləri 
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Aydın Yahyayev 

Yahyayev Aydın Fərman oğlu 1960- €. il fevralın 19-da Şəkidə anadan olub. 1 saylı Şəki şəhər orta məktəbini bitirib. (1967-77-ci illər) O, ilk musiqi təhsilini Şəkinin görkəmli sənətkarı olan Nurəddin Bədəlovdan alıb. 1978-80-cı illərdə hərbi 
xidmətdə olub, qayıtdıqdan sonra о 
zamanlar yeni yaranmış xSəbuhir. 
ansamblında işləyib. 1975-ci ildə zonalar 
üzrə müsabiqədən keçərək müəllim 
fəaliyyətinə başlayıb 

1984-cü ildən isə Fuad Əbdurrəhmanov adına Şəki uşaq İncəsənət məktəbində çalışır. Demək ојаг ki, bütün tədbirlərdə yaxından iştirak edir. Hətta 1989 və 1990-cı illərdə Şuşada keçirilən (Xarı bülbülə festivallarında da uğurla çıxış edir. Ümumiyyətlə Aydın 
Yahyayev müxtəlif müsabiqə və festivalların laureatı olub, Bakıda 
keçirilən bir çox konsertlərdə iştirak edib. Qarmon. alətini 
özünəməxsus tərzdə ifa edən Aydın Yahyayev bir çox qədim havaları 
bu günkü nəslə aşılayır. Onun ifasında bir neçə qədim rəqsləri eşitdik, 
bunlardan Qədim Şəki? rəqsini nota yazdıq, 
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Ələddin Rəsulov 

Rəsulov Ələddin Ziyəddin 
oğlu 1954-cü il dekabrın 8-də 
Şəkinin Baş Zəyzit kəndində 
anadan olub. 8-ci sinifdən Bakı- 
ya gedərək 1 saylı fizika- 
riyaziyyat təmayüllü orta mək- 
təbdə təhsilini davam etdirib. 
1972-ci ildə həmin məktəbi 
bitirib Asəf Zeynnalı adına mu- 
siqi texnikumuna imtahan verir. 
Lakin müsabiqədən keçə bilmir, 
amma məlahətli səsinin oldu- 
ğuna görə onu Azərbaycan 
Dövlət Filarmoniyasının xoruna 
solist göndərirlər, 

Bir müddət orada işləyir. Eyni zamanda bu vaxt ərzində o, ustad 
xanəndə Hacıbaba Hüseynovdan muğam sənətinin sirrlərini öyrənir. 
1977-ci ildə Şəkiyə qayıdaraq buradakı musiqi texnikumuna daxil 
olur, 

Ələddin Rəsulov yaradıcı ifaçıdır. Belə ki, o, gənc yaşlarından 
sözləri və musiqisi özünə aid olan bir neçə mahnılar bəstələmişdir. 
Bu mahnıları ilk dəfə özü solisti olduğu cSəbuhiy, sdlkinə 
ansambılarının müşayiəti ilə ifa edib. Ələddin Rəsulovun sənətini Şəki 
camaatı çox böyük rəğbətlə qarşılayır. Demək olar ki, o, bütün el şənliklərinin bəzəyidir. Eyni zamanda Şəkidə keçirilən bütün mədəni və kütləvi tədbirlərdə tez-tez çıxışlar edir. Ələddin Rəsulov Respublikamızda keçirilən müxtəlif müsabiqə və festivallarda da iştirak etmişdir. Onun ifasından sözləri və musiqisi özünə məxsus Olan cAna torpağımaə və cOlar inşallah? mahnılarını nota yazdıq, hansı ki, bunlar müasir Şəki folkloruna aiddir. 
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Rövşən Kərimov 

Kərimov Rövşən Bünyad oğlu 1968-ci il oktyabrın 5-də Şəkinin Oxud kəndində anadan olub, Orta təhsillidir. İk muüsiqi təhsilini Şəkidəki 1 saylı musiqi məktəbində Hətəm Məmmə. dovun kamança sinfində alıb. Atası Bünyad Kərimov mahir zumaçalan olduğu üçün bu sənətə meyl edərək Rövşən Kərimov da tütək və zuma alətlərində çalmağı öyrənir. Beləliklə, o, bu alətlərdə qədim xalq havalarını 
məharətlə ifa edir. 

— Ҝӧуфәп Kərimov Respublikada keçirilən müxtəlif festivallarda İştirak edib. Hətta 1995-ci ildə Türkiyənin Bursa şəhərində keçirilən ümumdünya folklor festivalında Azərbaycan Respublikasını təmsil edən kollektivdə o da iştirak etmişdir. 
Rövşən Kərimovun ifasından bir neçə qədim rəqs nümunələri nota salmışıq. Onlardan “Çatladıp və “Вес̧ас̧напә el havalarını qeyd edə bilərik. 
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Eldəniz Məmmədov 

Məmmədov Eldəniz Məmməd oğlu 
1964-cü il. sentyabrın 29-da Şəkidə 
anadan olub. 1975-ci ildə ilk musiqi 
təhsilini 2 saylı musiqi məktəbində Ramiz 
Sadıqovdan və Urfan Zeynalovdan alıb. 
1986-cı ildə Şəki musiqi texnikumuna 
daxil olub. Burada Zahir Mustafayev və 
Rəsul Rəsulovdan təhsil alıb. Eldəniz. 
Məmmədov bir ifaçı kimi o zamanlar 
Şəkidə fəaliyyət göstərən ansambllarda 
çalışıb. Bunlardan Nur, Şəmsə, 
“Dərya, вХәтвәә хә başqa 
ansamblların adını çəkə bilərik. 

O, bir çox qastrol səfərlərində iştirak edərək qarmon alətində 
qədim xalq rəqslərimizi ifa edib. 1993-cü ildə Tiflis. şəhərində 
eDostluq  körpüsüə festivalının qalibi olub, 1980-cı. ildə Bakıda 
keçirilən müsabiqədə də birinci dərəcəli diploma layiq görülüb. 
Eldəniz Məmmədovun yaradıcılığında bu cür uğurları çoxdur. O, hal- 
hazırda müəllimlik fəaliyyəti ilə məşğuldur. Onun ifasından bir neçə 
qədim xalq havalarını nota yazmışıq, Bunlardan cSakaşenə rəqsini 
misal göstərə bilərik. 

с, 
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Yunis Məmmədov 

12 Yunis Şükür oğlu Məmmədov 1909-cu İl fevralın 8-də Ağdamda anadan olmuşdur. Hələ 10 yaşında ikən balaca Yunisin ecazkar səsi Əhməd Ağdamskinin heyrə gətirir. Sonralar Ağdama el. şənliklərinə gələn Seyid Şuşinskinin təklifi ilə Yunis Məmmədov Bakıya dəvət olunur. O, 1931- 1934-cü illərdə M.Əzizbəyov — adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında aktyor 
kimi çalışmışdır. 

Eyni zamanda Qurban Pirimov, Seyid Şuşinski Adigözəlov, Əlövsət Sadiqov kimi sənəfkarlarla birlikda toylarda şənliklərində iştirak etmişdir. 
1934-cü ildə Şəkidə Sabir adına Dövlət Dram Teatrı açılarkən Bakıdan bir qrup aktyor və refissorlar dəvət olunur. Yunis Məmmədov da onlarla birlikdə Şəkiyə gələrək ömrünün sonuna qədər burada yaşamış və çalışmışdır. Y.Məmmədov Şəki teatrında işlədiyi illərdə Ü.Hacıbəylinin cLeyli və Məcnunə, cArşın mal alan, cMəşədi İbadə, 

Z.Hacıbəyovun Aşıq: Qəribə, C.Cabbarlının eSolğun: çiçəklərə, 
M.İbrahimovun eToyə, S.Vurğunun eVaqifə, S.Rüstəmovun eDurnaə 
Və s, əsərlərdə əsas rollarda çıxış etmişdir. 

Şəkililər yumoru çox sevdiklərindən burada ləqəbsiz adam 
yoxdur. Odur ki, Yunis Məmmədovun səsinin ecazkar gücündən 
Valeh olan şəkililər ona Qarabağlı deyə müraciət etmişlər 

Azərbaycanda Hüseynqulu Sarabskidən sonra Məcnun rolunun 
mahir ifaçılarından biri də məhz Yunis Qarabağlı olmuşdu 

1934-1948-ci illər ərzində Yunis Qarabağlı dəfələrlə Məcnun və 
Aşıq Qərib rollarında çıxış etmişdir. 1949-cu ilin əvvəlində Sabir adına 
Dövlət Dram Teatrı bağlanarkən Yunis Qarabağlının təşəbbüsü ilə 
Şəki İpək Kombinatında klub açılmışdır. О, 1949-1970-ci illərdə 
həmin klubun müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 1949-1952-ci illər әг 
zində Yunis Qarabağlının təşəbbüsü ilə Seyid Şuşinski, Zülfi 
Adigözəlov, Xan Şuşinski, Mütəllim Mütəllimov, İldırım Həsənov, 
Sahib Şükürov, Veyis Hacıyev kimi xanəndələr Şəkiyə dəvət olunmuş 
və zəhmətkeşlər qarşısında konsert proqramı ilə çıxışlar etmişlər. 
Onu da qeyd etmək olar ki, həmin illərdə Habil Əliyev, Yaqub. 
Məmmədov, Mürşid Məmmədov kimi el sənətkarları Yunis Qara 
bağlıdan muğamlarımızın sirrlərini öyrənmişlər. 
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Şəkinin yerli musiqiçilərindən Əhmədbəy Tahirov, Məhərrəm 
İsmayılov, Fərrux: Əbdürrəhmanov, Aburrəşid Seyidov, Nurəddin 
Bədəlov, Fərrux Məcidov kimi sənətkarlarla birlikdə el şənliklərində 
uzun illər boyu çıxış edən Yunis Qarabağlının, Nəsib İbrahimov, 
Lütvəli Məmmədov, Abdurrəşid Məcidov, Fərman Xəlilov, Əliosman 
Hacıyev, Nazim İlyasov, Abid Hümmətov, Ənvər Abdullayev kimi 
xanəndələrin yetişməsində əvəzsiz rolu olmuşdur, 

Yunis Qarabağlı yalnız xanəndəliklə məşğul olmamış, gözəl 
musiqiçi kimi bir neçə qədim el havalarını toplamışdır. Eyni zamanda 
bir neçə qəzəl və bayatı yazmışdır. 

О, dəfələrlə Gürcüstanda, Dağıstanda, Orta Asiya 
Respublikalarında, Ukraynada, Azərbaycanın şəhər və rayonlarında 
qastrol səfərlərində olmuşdur. Yunis Qarabağlı 1970-1975-ci illərdə 
xalq teatrının rəssamı vəzifəsində çalışmışdır. 

Yunis Qarabağlı C.Cabbarlı adına Azərbaycanfilm studiyasının 
istehsal etdiyi cSəbuhiə, cÖgey anaə, cLeyli və Məcnunə, Dəli 
Kürə, cArxadan vurulan zərbəş filmlərində epizodik rollarda çıxış 
etmişdir. 

Beləliklə, Yunis Qarabağlı yalnız xanəndə deyil, opera artisti, 
mahir gülüş ustası, reyissor, rəssam, müəllim, şair, İşgüzar və 
qayğıkeş bir insan, el sənətinin ulu bilicilərindən biri idi, 

O, 1985-ci il noyabr ayının 3-də vəfat etmişdir. 
Sənətkarın xatirəsi əziz tutularaq Şəki şəhər klublarından birinə 

onun adı verilmişdir. Biz Yunis Məmmədovun ifalarını Ü.Hacıbəyli adına Bakı musiqi Akademiyasının Xalq Musiqisi Kabinetinin arxivindən əldə etdik. Onun bu ifaları 1970-ci ildə Şəkiyə olunan ekspedisiyalar zamanı (ekspedisiyanın müəllifi qeyd olunmayıb) lentə yazılmışdır. Bunlardan cNazəninə, oXalabacıp, (Ağ dəvə düzdə qaldı? və ya ctəlli? və sDil həbəşib və ya cBağda güllərə mahniları 
nota yazılmışdır. 
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Rəcəbalı Əliyev 

Rəcəbalı Mirzə oğlu Əliyev 1897-ci ildə Oğuz rayonunun Qozlubucaq kəndində 
dünyaya göz açmışdır. Hələ uşaq ikən balaca Rəcəbalıda zuma, balaban, tütək çalmağa meyl oyanır. Sonralar Qozlubucaq Kəndi güclü sel təhlükəsinə məruz qalır 
Rəcəbalı ailəsi ilə birlikdə Şəkiyə gəlir. O, 
burada ustad sənətkarlar Həbibullah 
Cəfərov və Qaçay Mustafayevlə yaxından 
tanış olur. хә onlardan qara zurnanın 

= sirrlərini öyrənir, 
, Gənc və istedadlı zumaçı olan Ələfsər Rəhimovun məsləhətilə Şəki rayon mədəniyyət evinin zurnaçılar dəstəsinə daxil olur. 
1955-ci ilin mart ayında görkəmli bəstəkarlarımız Soltan 

Hacıbəyov, Səid Rüstəmov və mahir baletmeyster Əlibaba 
Abdullayev qədim folklor nümunələri toplamaq məqsədilə Şəkiyə 
gəlirlər. Onlar burada yeni təşkil olunmuş Şəki toyun rəqs 
kollektivinin ifasında bir neçə qədim rəqslərə baxırlar. Rəqqasları 
zurnaçılar dəstəsi müşayiət edirdi. Bu dəstəsinin tərkibində Rəcəbalı 
Əliyev də vardı. Kollektivin ifaları bəyənildiyi üçün onlar 1955-ci ilin 
aprel ayında Bakıda Opera və Balet teatrında konsertə dəvət 
olunurlar. R.Əliyevin ifalarını eşidən görkəmli bəstəkarımız. Niyazi, 
Fikrət Əmirov, Əfrasiyab Bədəlbəyli və başqaları onun sənətrarlığını 
yüksək qiymətləndirmişlər. Sonralar R.Əliyev 1956, 1957, 191 
illərdə Bakıda keçirilən Respublika olimpiadalarında laureat adına 
layiq görülmüşdür. 

Həmin illərdə o, məşhur el sənətkarları Əli Kərimov (Ağsu), 
Həsrət Hüseynov (Kürdəmir), İzzətalı Zülfüqarov (Qobustan), Nurağa 
Rəhmanov (Dəvəçi), Manaf Məmmədovla (Salyan) yaxından tanış 
olmuşdur. Onların hər biri Rəcəbalı Əliyevin ifasından bir neçə xalq 
havalarını əxz etmişlər. O, 1959-cu ilin may ayında Moskvada 
keçirilən Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti ongünlüyündə, 1968 
və 1969-cu illərdə Ümumittifaq həmkarlar İttifaqları Şurasının təşkil 
etdiyi tədbirlərdə doğma Azərbaycanı təmsil etmişdir. 

R.Əliyev dəfələrlə qonşu Gürcüstanda, Dağıstanda Respub- 
likamızın bir çox şəhər və rayonlarında qastrol səfərlərində olmuşdur. 

O, 1969, 1972, 1977-ci illərdə Azərbaycan Televiziyasında 
çıxışlar etmişdir. 
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Ələfsər Rəhimov unudulmaz el sənətkarımız Rəcəbalı Əliyev 
haqqında xatirələrində həmişə deyərmiş ki, mən Rəcəbalının çaldığı. 
oyun havalarına vurğunam. “SəN 

R.Əliyev 1983-cu ilin iyul ayında vəfat etmişdir. 
Şəkidə fəaliyyət göstərən klublardan biri bu el sənətkarının adını 

daşıyır. Rəcəbalı Əliyevin sənət yadigarları Ü.Hacıbəyli adına Bakı 
Musiqi Akademiyasının Xalq Musiqisi Kabinetində qorunur. 1970-ci 
ildə Şəkiyə olunan ekspedisiyalar zamanı onun: ifaları lentə 
yazılmışdır. (lentdə ekspedisiyanın müəllifi qeyd olunmayıb) Həmin 
fent yazılarından “Bulud çaxdı, “Zamagur?, “Daşbulağı-Qazağatı,, 
sGilan qızə, еНагау ellərindənə, “Camış bağa: girdi gəl, 
Gözəlləmə, eTünd Koroğluə, cAvar ləzginkasıə, cKoroğlu-zorxanaə, 
sDilavərə, “Zopu-zopuə, sDəhnəy, eKömürüə, кОус̧апә, “Кәпфиә, 
аКәҝ̆пудә, cSamuxo,, “Коорега(мә, “Вәу tərifi və Gəlin atlandış 
xalq havaları nota salınmışdır. 

Fərrux Abdurrəhmanov 

Fərrux Abdurrəhmanov 1920-ci ildə Şəkidə anadan olub. Tarın İlk sirlərini ona Məhərrəm İsmayılov öyrədib. 1936-1940-cı illərdə Şəki tibb texnikumunda təhsil alib, feldşer ixtisasına yiyələndikdən sonra İki il 1940-42-ci illərdə ikinci Dünya müharibəsinin iştirakçısı olub, Cəbhədə yaralandıqdan sonra Şəkiyə qayıdıb və öz sevimli -аг çalmaq peşəsini davam etdirib. 
1942-1948-ci illərdə Fərrux Abdurrəhmanov Sabir adına Nuxa Dövlət Dram Teatrının xalq çalğı alətləri orkestrində tar çalıb. Orkestrə Şəkidə tanınmış musiqiçi İbad Rəhmətullayev rəhbərlik dirmiş. Dövlət Teatrında işlədiyi illərdə Fərrux Abdurrəhmanov Ü.Hacibəylinin eLeyli və Məcnunə, cMəşədi İbadə, cArşın mal ајапә, S.Rüstəmovun “Durnaə, S.Vurğunun eVaqifə və digər əsərlərin musiqi hissəsində tarda solo ifa etmişdir. O, 1948-61-ci illərdə Şəki müəllimlər institutunda 1951-53-cü İllərdə Şəki Pedoqoli texnikumda, 1953-56-c: illərdə isə Şəki İpək kombinatının klubunda bədii özfəaliyyət kollektivlərinin rəhbəri işləmişdir. 
Onun rəhbərlik etdiyi özfəaliyyət kollektivləri dəfələrlə Respublika olimpiadalarında uğurlu çıxışlar etmişdir. аз әт Abdürrəhmanov üzun illər Şəki şəhər mədəniyyət evində İşləyib və 1958-ci ildə Yerli Sənaye kombinatında musiqi alətləri üzrə təmir sexinə rəhbərlik edib. üsavnun dəfələrlə respublika olimpiadalarında, festivallarda baxış- müsabiqələrində uğurlu çıxışları olub. 

ик. с 

——. 

– һОосатап tarzən 1989-cu ilin mayında Ağdamda keçirilən сХап Bülbüb. Beynəlxalq festivalında iştirak etmişdir. Daha sonra Şuşada ustad xanəndə Seyid Şuşinskinin anadan olmasının 100" illik yubileyində Ələsgər Abdullayev adına muğam üçlüyünə rəhbərlik edərək Еәтгих Məcidov (kamança) və  Abdurrəşid Məcidovla (xanəndə) birlikdə uğurlu ifa nümayiş etdirmişlər. Hamı ona Şəkidə Fərrux dayı deyə müraciət edir. Fərrux dayı həm дә Şəkidə məşhur faytonçudur. İndiyədək o, 30 fayton düzəltmişdir. Şəkidə çox adam onun özünəməxsus faytonunu görüb və valeh olub. Xüsusən də bayramlarda musiqiçilər onun al-əlvan qotazlarla bəzədilmiş faytonunda gəzər və şəhəri musiqi sədaları 
altında firlanardılar. 

O, kütləvi tədbirlərdə və el şənliklərində unudulmaz sənət- karlarımız Əliövsət Sadıqov, Yaqub Məmmədov, Gülağa Məmmədov, Yavər Kələntərli, Sahib Şükürov, İldırım ” Həsənov, Mürşüd 
Məmmədov, Veyis Hacıyev və başqalarını müşayət edib. 

Fərrux kişinin 4 oğlu var. Onların da hamısı istedadlı 
musiqiçidirlər. Böyük oğlu Vaqif uzun illər uşaq incəsənət məktəbində 
qarmon dərsi demişdir. İkinci oğlu Akif mahir nağaraçalandır. O, 
1979-cu ildə Bolqarıstanın paytaxtı Sofiya şəhərində keçirilən 
Beynəlxalq folklor festivalında iştirak etmişdir. Üçüncü oğlu Vasif 
tarda və nağarada çalır. Kiçik oğlu Faiq də nağaraçalandır. Fərrux 
müəllim bu musiqiçiləri bir yerə yığaraq allə ansamblı yaradır. 

1980-cı ildə Abdurrəhmanovların ailə ansamblı Respublika 
müsabiqəsinin qalibi olmuş və Moskvada Xalq Təsərrüfatı 
Nailiyyətləri sərgisində Azərbaycanı tərənnüm etmişdir. 

Bu gün fəxrlə qeyd etmək olar ki, ahıl yaşlı Fərrux kişi tarı 
sinəsinə basaraq hərbi hissələrdə, uşaq evlərində, el şənliklərində və 
digər yerlərdə keçirilən mədəni-kütləvi tədbirlərdə çıxışlar edir. 

Qocaman tarzən, musiqi alətləri üzrə təmir ustası, faytonçu 
olmaqla bərabər son dərəcə xeyirxah bir insandır. bu gün onun 
vaxtilə tarın sirrlərini öyrətdiyi şagirdləri respublikamızın müxtəlif 

əhərlərində çalışırlar 
yən hörməti el sənətkarının Şəkilə 60, 70 və 80 ilik yubileyləri 

ilə keçirilmişdir. 
17: ekspedisiyalarımız zamanı bu qocaman el sənətkarı ilə 
görüşlərimiz. Şəki folkloru və ümumən Şəkinin musiqi həyatı ilə 
tanışlıqda bizə əsas mənbə oldu, Onun maraqlı söhbətləri və 

tirələrindən Şəki musiqiçiləri barədə məlumat. əldə edə 
dalını т дә Fərrux Abdürrəhmanovun “Şəkinin musiqi folkloruş ədir İşin: ə aMares musiqi nümunələri 
il o ә rəqsi, e, * il 

ә изи nota salınmışdır. Fərrux müəllim 2015-ci ildə vəfat 
edib. 
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Şahid Əbdülkərimov 

Həvəskar bəstəkar, хог дијјоги, aktyor, 
müğəmni, tarzən Şahid Qədir oğlu Əbdü 
kərimov 30 oktyabr 1938-ci ildə Şəki 
şəhərində anadan olmuşdur. İlk musiqi 
təhsilini 1948-ci ildə şəhər pionerlər evində 
tar müəllimi işləyən ustad sənətkar İbad 
Salmanovdan almışdır. Şahid hələ şagird 
ikən təhsil aldığı ола məktəbdə bədii 
özfəaliyyət kollektivinin ən fəal üzvlərindən 
biri olur, 

1956-cı ildə respublikanın Əməkdar artisti Məmmədkəbir Hacı oğlu Şahidi şəhər mədəniyyət evində fəaliyyət göstərən dram dəməyinə qəbul edir. Beləliklə o, konsertlərdə tar çalmaqla bərabər, aktyorluq məharəti də göstərə bilir. 
Şahid Əbdülkərimov 1957-ci ildə 12 saylı şəhər orta məl təhsilini başa vurub, Bakı Mədəni-Maarif texnikumunun xor dirilorluğu Şöbəsinə daxil olur, Müəllimləri arasında unudulmaz xanəndə Qulu Əsgərovun Şahidin musiqi qabiliyyətinə yüksək qiymət vermiş, onunla bir пес̧ә “mahnı bəstələmişdir. 1960-cı ildə Şahid Əbdülkərimov təhsilini başa vurduqdan sonra Xırdalan qəsəbə 1 saylı ола məktəbdə musiqi müəllimi işləməklə əmək” fəaliyyətinə başlamışdır. 
O, 1961-ci ildə M.A.Əliyev adına Dövlət Teatr İnstitutunun (indiki Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti) Mədəni-Maarif fakültəsinin axşam şöbəsinə daxil olur, Tələbəlik illərində bir çox görkəmli müəllimlərdən dərs alır. Şillarn arasında sevimli bəstəkarımız xalq artisti Şəfiqə Axundovanın Şahidin yaradıcılığına mühüm təsiri. olmuşdur. 1966-cı. İldə, al tehsilini başa vuran Şahid uzun illər Xırdalan qəsəbəsində yaşamış və işləmişdir. 
ünün yüzdən çox mahnısı. vardır. Radio və televiziyada ИК зәәләл “Нат bəs vəfan sənin?ə mahnısı. olub. Həmin, mahn unudulmaz sənətkarımız İslam Rzayevin ifasında ümumittifaq məvazma fondunda vala yazılmışdır. Naxçıvanım), cAna torpağım дәлилә, “Ваҝ̆ә, “Тәгә ib, Мауә, €Xoş gəldinə mahnıları isə Azərbaycan Televiziya və Radiosunun. eQırmızı qərənfil) uşaq Xorunun ifasında lentə yazılmışdır. sonralar Şahid “Sevgilimə könül açdımə, GTəki sən səslə тәпә, cAna məhəbbətin, cBiləydin kaşə, “Gözəlimə, Sarı simə, с, 
65 

eNişan üzüyüə, eYurdumun qoynundaə, cHeç küsməyin yeridirmi?ə, “Sevincimə, sAzərbaycan?, eGünüm keçməsin sənsizə, cDayağım од, sNiyə belə olduş, cSağıcı bacım mənimə, “Gecələr? və s. mahnılarını bəstələmişdir. Bu mamnları İslam Rzayev, Arif Babayev, Canəli “Əkbərov, Ağaxan Abdullayev, Baba Mahmudoğlu, Məmmədbağır Bağırzadə, Nəzakət Məmmədova, Səkinə İsmayılova, 
Rövşən 

Behcət, Kifayət Gəncəli, Təhmiraz Şirinov və başqaları ifa 
etmişlər. 

1988-ci ildən ömrünün sonunadək Şahid Şəkidə yaşamış, 2003- 
cü ilin iyul ayının 17-də 65 yaşında vəfat etmişdir. 

Son dərəcə istedadlı musiqiçi olan Şahid Əbdülkərimov gözəl 
lirik səsə malik müğəmni idi. Odur ki, yazdığı mahnıların ilk ifaçısı 
məhz özü olmuşdur. 

Bu kitabda. Ş.Əbdülkərimovun bir neçə mahnısını daxil etmişik. 
Onlar lirik şəhər xalq mahnı növünə aiddir. Onu da qeyd etməliyik ki, 
ilk dəfədir ki, Ş.Əbdülkərimovun mahniları nota köçürülür. Bunlar 
Azərbaycan Dövlət Radiosunun fondundan götürülmüş Nəzakət 
Məmmədovanın ifasında eTəki sən səslə тәпә, Arif Babayevin 
ifasında eKönül açdımə və Təhmiraz Şirinovun ifasında eGözəlimə: 
mahnilarıdır. 

27. фәл 



Əliəfsər Rəhimov 

Əliəfsər Məmmədrəhim oğlu Rəhimov 
1930-cu || mayın 5-də Şəki şəhərində 
anadan olmuşdur. İbtidai məktəbi qurtar- 
dıqdan sonra kolxozda: işləməyə 
başlamışdır. 

Hələ kiçik yaşlarından musiqiyə 
həvəsi olan Əlləfsər balaban çalmağa meyl 
salıb, bir sıra oyun havalarını öyrənmiş və 
sərbəst ifa etmişdir. Musiqini qavramaq 
qabiliyyəti və həssaslığı ilə tez bir zamanda 
tanındığı üçün 1946-cı ildə respublika özfə- 
aliyyət olimpiadasının iştirakçısı olmuşdur. O, öz repertuarını get-gedə zənginləşdirmiş, peşəkar bir balabançı və zumaçı kimi çıxış etməyə başlamışdır. Gənc Əliəfsər öz üzərində çalışaraq bir sıra klassik aşıq havalarını, Azərbaycan —muğamlarından (Şurə, — cSegahə, eÇahargahə, cBayatı Kürd” kimi musiqi nümunələrini Azərbaycan xalq mahnılarından bir çoxunu və bunlarla yanaşı Azərbaycan bəstəkarlarının yaratdığı rəqs və mahniları öyrənib ustalıqla ifa etmişdir. 

O, 1956-1957-ci illərdə respublika festivallarının iştirakçısı olmuş, geniş xalq auditoriyası qarşısındakı gözəl ifaçılıq qabiliyyətinə malik olduğunu nümayiş etdirdiyindən 1 dərəcəli diplom və medalla təltif edilmişdir. 
Əlləfsər Rəhimov 1959-cu ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan İncəsənəti və Ədəbiyyatı ongünlüyünün iştirakçısı olmuşdur. Musiqiçilər bilirlər ki, lap qədimdən zumada yeddi barmaq yeri olub. Özü də bu pərdələrdə уаптрәгдәјәг yaratmaq mümkün deyildi. Buna görə də muğamları istənilən səviyyədə ifa etmək olmurdu. İlk dəfə Əlləfsər zumada səkkizinci barmaq yerini artırmaqla bu alətdə muğamlarımızın sərbəst ifasına nail olmuşdur. Ə.Şəkili zurnada “Qatar muğamını məharətlə ifa edən yeganə sənətkardır. Ə.Şəkili 1968-ci ildə Moskvada SSRİ Xalq. Təsərrüfatının Nailiyyətləri Sərgisində paytaxt zəhmətkeşləri qarşısında çıxış етди. O, 1967-ci ildə keçirilən ümumittifaq və 1977-ci ildə keçirilən simnmətkeşlərin birinci bədii yaradıcllıq festivallarının. laureatı оутиздиг. Mahir sənətkar tez-tez Bakıda keçirilən respublika əhəmiyyətli tədbirlərdə də iştirak edirdi. 

duza ə. 

1984-cü ilin aprel ayında Əliəfsər Şəkili yenidən R.Behbudovun rəhbərlik etdiyi mahn: teatr ilə birlikdə” Belçikada qastrol səfərində olmuşdur. Belçikadan qayıtdıqdan sonra görkəmli müğənni Rəşid Behbudov Əliəfsəri Bakıya gəlib teatra işləməyə dəvət etmişdir. SSRİ Xalq artisti maestro Niyazi də onu dövlət. Simfonik Orkestrinə dəvət etmişdir. O, məşhur el sənətkarları Həsrət Hüseynov, —İzzətalı Zülfüqarov, Manaf Məmmədov, Nurağa Rəhimovla birlikdə dəfələrlə konsertlərdə çıxış etmişdir. Əliəfsər — Şəkili C.Cabbarlı адла — Azərbaycanfilm kinostudiyasında istehsal olunan eDəli Kürə, eYeddi oğul istərəmə, “Yenilməz batalyon filmlərində zurnaçılar dəstəsilə birlikdə çıxış etmişdir. 
Zuma, balaban, tütək, klametin mahir ifaçılarından olan Əliəfsər Şəkili 1984-cü ilin noyabr ayının 31-də vəfat etmişdir. Sənətə Əlləfsər Rəhimov kimi qədəm qoyan bu sənətkar öz mahir ifası ilə xalqın hörmət və rəğbətini qazanaraq Şəkili ləqəbi ilə tanınmış və bu 

gün də xatirələrdə Əlləfsər Şəkili kimi yaşayır. 
“Şəkinin musiqi folklorun kitabında Əliəfsər Şəkilinin Azərbaycan Dövlət Radiosunun fondundan götürülən Şəki yallısı”, 

“Qoca Kərəmib və dTuracıp el havaları bizim tərəfimizdən nota 
köçürülmüşdür. 

İslam Ağamiyev 

Ağamiyev İslam Aslan oğlu 1951-ci ildə Şəkinin Şorsu kəndində. 
anadan olub. O, ifaçılıq sənətini dayısı Şirinov Kamal Fərzulla 
oğlundan və: УәһПаһ Manafovdan öyrənmişdir. Kitabda опип 
ifasından Çoban qayada qalma? və başqa musiqi nümunələri nota 
köçürülüb. 

Musayev Həzrət 

ğ - kəndində lusayev Həzrət Mustafa oğlu 1948-ci ildə Şəkinin Şin ə 
Да olub. О, zuma və sümsü alətlərinin mahir ifaçısıdır. Bu sənəti 
İslam Ağamiyevdən öyrənib. eQədim Şin тәри әр Асала 
/oxə rəqs havası, cBayatıp, “Аггит gəlsinə, сәпиб , 
инди havası (ilk ifaçısı Müslüm Əzimov olub) və başqa el 
havaları onun ifasında nota köçürülüb 
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Əbdüləlimov Ənvər 

Əbdüləlimov Ənvər Əhməd oğlu 1932-ci ildə şəkidə anadan 
olmuşdur. 1968-cı ildə Şəki musiqi texnikumunu bitirib, müəllimi 
Ağdamlı Davud Ələkbərov olub. O, bizə meyxana sənəti haqqında 
maraqlı söhbətlər etdi, onun ifasından sllisun хә cSaribaşın: 
mahnllarını lentə yazıb, nota köçürdük. 2008-ci ildə vəfat edib. 

Kərimov Vaqif 

Kərimov Vaqif Əhməd oğlu 1940-cı 
ildə Şəkidə anadan olub. 1965-ci ildə 
Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun: 
mədəni-maarif fakültəsini bitirib. 1964-cü 
ildən Şəkidə mədəniyyət sahəsində 
çalışır. 1978-ci ildən Şəki şəhər mərkəzi 
mədəniyyət evinin direktorudur. 

Zakir Məmmədov 

= Məmmədov Zakir 1934-cü ildə 
Şəkinin Böyük Dəhnə kəndində ana- 
dan olub. O, zərb alətlərinin mahir 
ifaçısıdır. Tədqiqat işində ifası lentə 
yazılan zuma, balaban və sümsü 
alətinin ifaçılarını kos-nağarada 
məhz Zakir müəllim müşayiət edirdi. 
Uzun illərdir ki, o, Şəkidə ifaçı kimi fəaliyyət göstərir “və neçə-neçə 
sənətkarları müşayiət. edib. Musiqi sənətini 2аКт Məmmədovun 
ailəsində 4ә davam. etdirənlər. var. Onun övladları bu gün respublikada 
tanınmış müğənnilər Respublikanın 
Әтәкдаг artistləri Gülyaz уә Gülyanaq Məmmədova bacılarıdır. 

= * Ӧеуд olunan sənətkarlardan savayı kitabda ifaları daxil olan Əldər Yusifov, Bəşərat Kərimov, Zabit müəllim, Şamil Mustafayev: ә“ 
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7 FƏSİL. ŞƏKİNİN TARİXİ VƏ MUSİQİ FOLKLORU 

1.1. Şəkinin tarixinə bir nəzər... 
1:2. Şəki musiqi folklorunun öyr. 

/ FƏSİL. ŞƏKİ MUSİQİ FOLKLORUNUN ЈАМК TƏSNİFATI. 
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